
AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Települési szilárd csomagolási hulladékszállító gépjármű beszerzése szállítási szerződés 
keretében

tárgyú 

a Kbt. 94. § (2) bekezdés b) pontja alapján indított hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárásban

2014. március

ajánlatkérő: Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.

az ajánlatkérő nevében eljár: dr. Sütő László Ügyvédi Iroda - 1145 Budapest, Amerikai út 
71/b.
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I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA

2. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail elérhetősége:

Hivatalos név:
Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.
Hivatalos név:
Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.
Hivatalos név:
Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.
Hivatalos név:
Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.
Postai cím:
0249/7 hrsz
Postai cím:
0249/7 hrsz
Postai cím:
0249/7 hrsz
Postai cím:
0249/7 hrsz
Város/Község:
Keszthely
Város/Község:
Keszthely

Postai 
irányítószám: 8360

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Simon Judit cégvezető

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Simon Judit cégvezető

Telefon: 83/777-478Telefon: 83/777-478

E-mail: iroda@keszthelyhusz.hu E-mail: iroda@keszthelyhusz.hu Fax: 83/777-478Fax: 83/777-478

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.keszthelyhusz.hu  
A felhasználói oldal címe (URL): 

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.keszthelyhusz.hu  
A felhasználói oldal címe (URL): 

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.keszthelyhusz.hu  
A felhasználói oldal címe (URL): 

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.keszthelyhusz.hu  
A felhasználói oldal címe (URL): 

3. Az ajánlatkérő nevében eljáró neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail 
elérhetősége:

az ajánlatkérő nevében eljáró neve: dr. Sütő László Ügyvédi Irodaaz ajánlatkérő nevében eljáró neve: dr. Sütő László Ügyvédi Irodaaz ajánlatkérő nevében eljáró neve: dr. Sütő László Ügyvédi Irodaaz ajánlatkérő nevében eljáró neve: dr. Sütő László Ügyvédi Iroda

az ajánlatkérő nevében eljáró címe: 1145 Budapest, Amerikai út 71/b.az ajánlatkérő nevében eljáró címe: 1145 Budapest, Amerikai út 71/b.az ajánlatkérő nevében eljáró címe: 1145 Budapest, Amerikai út 71/b.az ajánlatkérő nevében eljáró címe: 1145 Budapest, Amerikai út 71/b.

Kapcsolattartási pontok:Kapcsolattartási pontok:Kapcsolattartási pontok:Kapcsolattartási pontok:

név: 
dr. Sütő László 
ügyvéd, irodavezető

telefon: 
0613541383

telefax: 
0613541384

e-mail:
 office@drsuto.hu 

internet elérhetőség: www.drsuto.hu internet elérhetőség: www.drsuto.hu internet elérhetőség: www.drsuto.hu internet elérhetőség: www.drsuto.hu 

4. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogcíme a Kbt. 94. § (2) bekezdés b) 
pontja:

Az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítő 2014. március 3. napján megjelent 2014/17 
számában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény - Kbt. - 121. § (1) bekezdés 
b) pontja szerinti nyílt eljárást indított “Települési szilárd csomagolási hulladékszállító 
gépjármű és szelektív csomagolási hulladék tárolására alkalmas edény beszerzése 
szállítási szerződés keretében” tárgyban a hirdetmény KÉ-2361/2014 szám alatt jelent 
meg. Az eljárásban az ajánlatkérő az ajánlattevők részére biztosította a részekre történő 
ajánlattétel lehetőségét, oly  módon, hogy  az ajánlatokat valamennyi részre be lehetett 
nyújtani. Az eljárás 1. része “Új vagy használt települési szilárd csomagolási 
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hulladékszállító gépjármű beszerzése szállítási szerződés keretében” tekintetében az 
ajánlattevők ajánlatot nem nyújtottak be, ezért az 1. rész tekintetében az ajánlatkérő az 
eljárást a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eredménytelenné nyilvánította. A 
Kbt. 94. § (2) bekezdés b) pontja szerint az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárást alkalmazhat, ha a nyílt vagy a meghívásos eljárás vagy a hirdetmény 
közzétételével induló tárgyalásos eljárás azért volt eredménytelen, mert az eljárásban nem 
nyújtottak be ajánlatot vagy  részvételi jelentkezést, feltéve, hogy a felhívásnak és a 
dokumentációnak a feltételei időközben lényegesen nem változtak meg; minderről az 
ajánlatkérő köteles az Európai Bizottság kérésére - a Közbeszerzési Hatóságon keresztül 
- tájékoztatást adni. 

5. A beszerzés tárgya, mennyisége (nomenklatúra):

5.1. A beszerzés tárgya:

Települési szilárd csomagolási hulladékszállító gépjármű beszerzése szállítási szerződés 
keretében

5.2. A beszerzés nómenklatúrája:

Főtárgy:

34144511-3

5.3. A beszerzés mennyisége:

Új vagy  használt települési szilárd csomagolási hulladékszállító gépjármű beszerzése 
szállítási szerződés keretében a jelen felhívásban és a dokumentációban részletesen 
meghatározottak szerint:
- 1 db új vagy használt települési szilárd csomagolási hulladékszállító gépjármű, amely 
megfelel legalább az alábbi paramétereknek:

- Hulladéktömörítő felépítmény:
- gyűjtőtartás befogadó képessége: minimum 18 m3; maximum 23 m3
- gyűjtővályú térfogata: minimum 1,8 m3; maximum 2 m3.
- emelőberendezés 80-1100 literes DIN hulladékgyűjtő edényekhez
- Alumínium burkolat
- Központi kenőrendszer
- Alumínium csésze
- 24 hónap jótállás
- Alváz:
- 3 személyes vezetőfülke
- 3 tengelyes, 
- 2 kerék meghajtású,
- kormányzott segédtengely
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- legalább EURO5 besorolású minimum 270 LE, maximum 370 LE teljesítményű 
dízelüzemű motor

- automata vagy manuális sebességváltó
- tengelytávolság: minimum 3300 mm+1350 mm
- maximális futásteljesítmény 23.500 km
- életkor a szállítási határidő lejártakor: legfeljebb 2 év
- 36 hónap jótállás a hajtásláncra
Becsült érték áfa nélkül: 40.000.000,- Ft

6. A szerződés meghatározása:

Települési szilárd csomagolási hulladékszállító gépjármű beszerzése szállítási szerződés 
keretében

7. A teljesítés határideje: szerződéskötést követő 15 nap

8. A teljesítés helye:

8.1. a teljesítés helye: 8360 Keszthely, 0249/7 hrsz.

8.2. NUTS-kód: HU223

9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó 
jogszabályokra vonatkozó hivatkozás:

A szerződés finanszírozása az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által kiírt 
pályázatból származó forrásból és az Ajánlatkérő saját forrásából történik. Az ajánlatkérés, 
szerződéskötés és kifizetés is magyar forintban (HUF) történik. Az ajánlatkérő előleget 
nem fizet.
Az ellenszolgáltatás ellenértékét az ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően 
kiállított számla ellenében, kizárólag a sikeres forgalomba helyezés és átadás-átvételt 
követően egyenlíti ki. Az elismert teljesítés feltétele, hogy a teljesítés időpontjától 
kezdődően az Ajánlattevő az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja a gépjármű és a 
hozzátartozó felszerelésekre vonatkozó kellékszavatossági, termékfelelősségi feltételek 
teljesülését igazoló okiratokat.
A kifizetés, az elismert teljesítést követően a Kbt. 130. §, valamint a Ptk. 6:130 § (1) 
bekezdésével összhangban a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.
A számlák kifizetése minden esetben banki átutaláson keresztül történik. A számlák 
kifizetésének feltétele az Art. 36/A. §-ban foglaltak teljesülése.
9. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó rendelkezések

9.1. Késedelmi kötbér: az adott késedelmes napokra számítottan 30.000.- Ft/nap. 
Megrendelő legfeljebb  a késedelem kezdetétől számított 30 napra jogosult kötbér 
érvényesítésére.

9.2. Hibás teljesítési kötbér: mértéke a szerződés nettó értékének 15%-a. 
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9.3. Meghiúsulási kötbér: mértéke a szerződés nettó értékének 25 %-a. A meghiúsulási 
kötbér a Megrendelő elállásának közlésével egy időben esedékes.

9.4. Jótállás: Ajánlatkérő teljes körű jótállás vállalását írja elő, a hulladéktömörítő 
felépítmény tekintetében 24 hónap  időtartamra, a hajtáslánc tekintetében 36 hónap 
időtartamra vagy 450.000 km futásteljesítményre (amelyik előbb következik be) a 
gépjármű Megrendelő által igazolt átvételétől számítva.

9.5. Ajánlatkérő a kötbérkötelezettségeket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény  6:186. §-a alapján írja elő.

10. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) 
ajánlatot:

Az ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlat tételére nem jogosult.

11. Annak meghatározása, hogy az ajánlatkérő  a részekre történő  ajánlattétel 
lehetőségét biztosítja:

Az ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja.

12. Az ajánlat bírálati szempontja:

Az ajánlat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján kerül értékelésre.

13. A kizáró okok:

13.1.Kizáró okok: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény - Kbt. - 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. Az 
eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) 
bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alá tartozik.

13.2.Megkövetelt igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 122. § (1) 
bekezdése, valamint a Közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 
310/2011. (XII.23.) kormányrendelet - továbbiakban: Korm. rend. - 12. §-a alapján.
A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontját a Korm. rend 2. § i) pont ib) alpontjában és 
a 4.§ f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
vonatkozásában a Korm. rend. 10. § szerint kell eljárni.

14. Az alkalmassági követelmények:

14.1.Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
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A z a l k a l m a s s á g m e g í t é l é s é h e z 
szükséges adatok és a megkövetelt 
igazolási mód:

A z a l k a l m a s s á g 
minimumkövetelményei:

P1.: Az ajánlattevő csatolja nyilatkozatát 
az előző három üzleti év közbeszerzés 
tárgyából (hulladékszállító gépjármű 
értékesítése) származó - általános 
f o r g a l m i a d ó n é l k ü l s z á m í t o t t - 
árbevételéről, attól függően, hogy az 
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor 
kezdte meg a tevékenységét, amennyiben 
ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
(310/2011 (XII. 23.) Korm. rend. 14. § (1) 
bek. c) pont)

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 55. § 
(4)-(6) bekezdései is irányadóak.

P1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a 
közbeszerzés tárgyából származó - 
általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevétele az előző három üzleti év 
átlagában nem éri el a közbeszerzés 
tá rgya (hu l ladékszá l l í tó gép jármű 
értékesítése) tekintetében a nettó 
18.000.000,- Ft összeget.
Az előírt alkalmassági követelményeknek 
a közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek, illetve azon alkalmassági 
követelménynek, amely értelemszerűen 
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a 
gazdasági szereplőkre, elegendő, ha 
közülük egy felel meg.

14.2.Műszaki és szakmai alkalmasság:
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A z a l k a l m a s s á g m e g í t é l é s é h e z 
szükséges adatok és a megkövetelt 
igazolási mód:

A z a l k a l m a s s á g 
minimumkövetelményei:

M1. Az ajánlattevő mutassa be a 
310/2011 (XII. 23.) Korm. rend. 15. § (1) 
bek. a) pont meghatározottak alapján, az 
eljárást megindító felhívás feladásától  
visszafelé számított megelőző három 
évben teljesített a közbeszerzés tárgyára 
(hulladékszállító gépjármű értékesítése) 
vonatkozó szállításait.

A bemutatott referenciákat a 310/2011 
(X I I . 23 . ) Ko rm. rend . 16 § (5 ) 
bekezdésének megfelelően támassza alá. 
Ennek megfelelően ajánlattevő a becsatolt 
r e f e r e n c i á k k a l k a p c s o l a t b a n a 
referencialevélben és/vagy nyilatkozatban 
adja meg a teljesítés idejét, a szerződést 
kötő másik fél nevét, elérhetőségét, a 
szállítás tárgyát műszaki adatokkal, az 
ellenszolgáltatás összegét, továbbá 
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az 
e lő í rásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt-e. Kérjük, hogy a 
referencialevélben és/vagy nyilatkozatban 
jelölje meg a felvilágosítást adó személy 
nevét, beosztását és telefonszámát. A 
bemutatásnál elegendő k i térni az 
alkalmassági előírásoknak megfelelő 
számú referenciákra.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 55. § 
(4)-(6) bekezdései is irányadóak.

M1. Alkalmatlan a ajánlattevő, ha nem 
rendelkezik az eljárást megindító felhívás 
feladásától visszafelé számított megelőző 
három év összességében a közbeszerzés 
tá rgya (hu l ladékszá l l í tó gép jármű 
értékesítése) tekintetében legalább  egy 
darab  legalább nettó 18.000.000,- Ft 
é r t ékű hu l l adékszá l l í t ó gép já rmű 
értékesítésére  vonatkozó referenciával.

Az előírt alkalmassági követelményeknek 
a közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek

14. Hiánypótlás:

Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. § megfelelően, de a 67. § (7) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel teljes körűen biztosítja. 

15. Az ajánlattételi határidő:

Az ajánlattétel határideje: 2014. április 7. 13:00 óra

16. Az ajánlat benyújtásának címe:

VÜZ Keszthelyi Nonprofit Kft. 8360 Keszthely, Vásár tér 10.

17. Az ajánlattétel nyelve:
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Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani.

18. Az ajánlat felbontásának helye és ideje:

18.1.Az ajánlat felbontásának helye: VÜZ Keszthelyi Nonprofit Kft. 8360 Keszthely, 
Vásár tér 10. 

18.2.Az ajánlat felbontásának ideje: 2014. április 7. 13:00 óra

19. Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak:

Az ajánlatok bontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek 
jelen.

20. A tárgyalás lefolytatásának menete és a tárgyalás lefolytatásának ajánlatkérő 
által előírt alapvető szabályai:

Az ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig (2014. április 7. 13:00) egy tárgyalási 
alapajánlatot kell benyújtania. 

Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel a teljesítés módjáról és a szerződéses feltételekről az 
üzleti titokra tekintettel külön-külön kíván tárgyalni, az ajánlatok beérkezésének 
sorrendjében. tárgyalásokról jegyzőkönyv készül. Az ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az 
Ajánlattevőt, hogy  előzetes szándékai szerint az ajánlatkérő egy darab  30 perces 
tárgyalási fordulót tervez lebonyolítani.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy a tárgyaláson az ajánlattevő részéről 
cégjegyzésre önállóan jogosult vagy megfelelő meghatalmazással bíró személy vegyen 
részt, aki a szerződéses feltételek tisztázása során az ajánlattevő nevében önállóan 
jognyilatkozatokat tehet és kötelezettségeket vállalhat.

Az ajánlattevő készüljön fel arra, hogy ajánlatát részletesen be kell mutatnia, úgy, hogy 
először az ajánlat műszaki tartalmának, és a szerződéses feltételeknek, majd ezt követően 
pedig az ajánlati ár és a pénzügyi feltételek tárgyalására kerül sor. 

A tárgyalásokról jegyzőkönyv készül, amelyet az ajánlattevő is aláír az egyes tárgyalási 
fordulók befejezésekor.

21. Az első tárgyalás helye és időpontja:

21.1.Az első tárgyalás helye: VÜZ Keszthelyi Nonprofit Kft. 8360 Keszthely, Vásár tér 
10.

21.2.Az első tárgyalás időpontja: 2014. április 7. napja 14 óra 00 perc.

22. Az ajánlati kötöttség időtartama: a tárgyalások befejezésétől számított 30 nap.

23. Az eredményhirdetés és a szerződéskötés tervezett időpontja:

23.1.Az eredményhirdetés időpontja: az utolsó tárgyalás befejezésekor, előzetes tervek 
szerint 2014. április 7. napja 17 óra 00 perckor

23.2.A szerződéskötés tervezett időpontja: 2014. április 18. napja
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24. A dokumentáció rendelkezésre bocsátása:

Az ajánlatkérő dokumentációt készített, amelyet ingyenesen, elektronikus úton bocsát az 
ajánlattevők rendelkezésére a jelen ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg.

25. Annak meghatározása, hogy a beruházás Európai Uniós forrásból kerül-e 
megvalósításra:

Nem

26. Az ajánlati biztosíték nyújtásra vonatkozó előírások:

Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.

27. Egyéb rendelkezések

27.1.Az ajánlattevő tegyen nyilatkozatot a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra.

27.2.Az ajánlattevő tegyen nyilatkozatot a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjára 
(nemleges nyilatkozatot is), továbbá a Kbt. 58. § (3) bekezdésére, valamint adott 
esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 
55. § (5) bekezdésére vonatkozóan az 55.§ (6) bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével.

27.3.  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő csatoljon aláírási címpéldányt, a 
cégjegyzésre és a szerződés aláírására jogosult személytől, (egyszerű másolati 
példányban). Ajánlatkérő előírja továbbá, hogy amennyiben az ajánlattevő esetében 
(együttes ajánlattevők esetében) az ajánlatot jegyző, és /vagy a szerződés aláírására 
jogosult személy nem a cégjegyzésre jogosult személy, akkor Ajánlattevő csatolja az 
ezen személy(ek) részére adott, meghatalmazást, hogy az ajánlatot aláírhatja.

28. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:

Az ajánlattételi felhívás 2014. március 31. napján kerül megküldésére.
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II. BEVEZETŐ, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az Ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a közbeszerzésekről 
szóló 2011. év CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) alapelveinek, céljainak és 
rendelkezéseinek legmesszemenőbb mértékig történő biztosításával elősegítse az 
Ajánlattevők részére a sikeres ajánlattétel lehetőségét. Ezen cél elérése érdekében a jelen 
dokumentáció – akár ismételve is – megfelelően csoportosítva tartalmazza az ehhez 
szükséges adatokat és tényeket. Az Ajánlatkérőnek az a kérése, hogy az Ajánlattevők az 
Ajánlattételi Dokumentációt figyelmesen tanulmányozzák és ajánlatukat az ebben foglalt 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítsék el.

Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők szíves figyelmét arra, hogy a Kbt. 3. §-ára 
tekintettel a Kbt. szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben a Kbt. az eltérést 
kifejezetten megengedi. A Kbt. rendelkezéseinek alkalmazásakor, valamint a 
jogszabályban nem rendezett kérdésekben a közbeszerzési eljárás előkészítése, 
lefolytatása, a szerződés megkötése és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó 
szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával 
kell eljárni. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre az e törvényben 
foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 
Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A közbeszerzésekről szóló 2011. év CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései 
szerint:

"94. § (1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás olyan egy szakaszból álló közbeszerzési 
eljárás, amelyben az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott és alkalmasnak minősített 
ajánlattevőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről.

(2) Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha

a) a nyílt, a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd a 76. § (1) bekezdés b) vagy c) 
pontja alapján eredménytelen volt, feltéve, hogy a felhívásban, a dokumentációban vagy 
az ismertetőben foglalt feltételek időközben lényegesen nem változtak meg és az 
ajánlatkérő a tárgyalásra a nyílt, a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd - 74. § 
(1) bekezdésének a)-d) pontja és (2) bekezdésének c) pontja alapján nem érintett - összes 
ajánlattevőjét meghívja;

b) a nyílt vagy a meghívásos eljárás vagy a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 
eljárás azért volt eredménytelen, mert az eljárásban nem nyújtottak be ajánlatot vagy 
részvételi jelentkezést, feltéve, hogy a felhívásnak és a dokumentációnak a feltételei 
időközben lényegesen nem változtak meg; minderről az ajánlatkérő köteles az Európai 
Bizottság kérésére - a Közbeszerzési Hatóságon keresztül - tájékoztatást adni;"

122. § (8)   A (7) bekezdés a) pontja szerinti esetben a 100. § (1) bekezdése nem 
alkalmazandó. Az ajánlatkérő a (7) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetben is köteles 
biztosítani a versenyt és legalább három - a szerződés teljesítésére való alkalmasság 
feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes - gazdasági szereplőt 
ajánlattételre felhívni. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor az 
egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőleg különösen a mikro-, kis- vagy 
középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. A kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (4) bekezdésében foglalt 
korlátozó rendelkezés ennek megítélésekor nem alkalmazandó.
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“60. § (1) Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati (ajánlattételi), több szakaszból álló 
eljárásban az ajánlattételi és részvételi felhívásban, valamint a dokumentációban 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és 
benyújtania.”

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

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

b) az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban, illetve 
részvételi jelentkezésben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem felel 
meg az összeférhetetlenségi követelményeknek [24. §];

c) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetet az eljárásból kizárták;

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

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve 
a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;

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

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

b) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan 
kötelezettségvállalást tartalmaz [70. §];

c) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az 
előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.

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

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

“122. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban jogosult az 56-57. § szerinti 
kizáró okok közül egynek vagy többnek a közbeszerzési eljárásban való érvényesítését 
előírni, valamint köteles az 56. § (1) bekezdésének k) pontja, valamint (2) bekezdése 
szerinti kizáró ok érvényesítését előírni. A kizáró okok fenn nem állásáról az 
ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell, valamint az 56. § (1) bekezdésének kc) pontjára 
vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell dokumentumot benyúj- 
tania.

(2) Az ajánlatkérő építési beruházás esetén - a 94. § (2)-(3) bekezdése szerinti jogcímen 
indított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások kivételével - köteles, egyéb esetekben 
jogosult dokumentációt készíteni, amelyben árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése 
esetén szerződéstervezet helyett elegendő a lényeges szerződéses feltételeket közölni (a 
továbbiakban együtt: szerződéstervezet).
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(5) A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta előtt ésszerű 
időben köteles az ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem 
áll megfelelő idő rendelkezésre, a 45. § (4) bekezdésében foglalt módon élhet az 
ajánlattételi vagy részvételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.”

“60. § (3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát 
az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, 
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

(5) Az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben továbbá az 
ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása 
mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

(6) Az ajánlatnak és a részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amely 
feltünteti ajánlat esetében a 62. § (3) bekezdés, részvételi jelentkezés esetében a 62. § (5) 
bekezdés szerinti információkat.

(7) Az ajánlattevő és a részvételre jelentkező az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja az ajánlatát, illetve részvételi jelentkezését.”

28. § (1) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési 
eljárásban – részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében -

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik 
részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,

b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,

c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő, illetve más részvételi jelentkezést benyújtó 
részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [55. § 
(5) bekezdés].

(2) Amennyiben az ajánlatkérő az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci 
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a 
továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. 
cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal 
feltételezi, köteles azt – a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint – 
jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak.”

“26. § Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát 
meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés – részajánlattételi 
lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés – teljesítésében, akkor nem 
lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) és a 
szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként (a közbeszerzési eljárás részvételi 
szakaszában részvételre jelentkezőként) kell hogy szerepeljen. Egy gazdasági 
szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy 
milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenértékéből.”

“60. § (1) Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati (ajánlattételi), több szakaszból álló 
eljárásban az ajánlattételi és részvételi felhívásban, valamint a dokumentációban 
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meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és 
benyújtania.

(6) Az ajánlatnak és a részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amely 
feltünteti ajánlat esetében a 62. § (3) bekezdés, részvételi jelentkezés esetében a 62. § (5) 
bekezdés szerinti információkat.”

“61. § (1) Amennyiben az ajánlatkérő papír alapú ajánlatok (részvételi jelentkezések) 
benyújtását írja elő, az ajánlatot és a részvételi jelentkezést egy papír alapú példányban, 
írásban és zártan, az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban megadott címre 
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártáig. Az ajánlatkérő előírhatja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 
elektronikus másolati példányok benyújtását.”
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III. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 
KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

III.1. A Dokumentációban és az eljárás során előforduló egyes kifejezések 
értelmezése

III.1.1. Ajánlatkérő: a III.2.1. pontban meghatározott szervezet, aki jogosult a 
közbeszerzési eljárás eredményeképpen a nyertes Ajánlattevővel szerződéses 
jogviszonyt létesíteni;

III.1.2. Ajánlatkérő nevében eljáró vagy Eljáró: a III.2.2. pontban meghatározott 
szervezet, amely a közbeszerzési eljárás teljes menete során az Ajánlatkérő 
nevében eljár, aki azonban nem jogosult a közbeszerzési eljárás 
eredményeképpen a nyertes Ajánlattevővel szerződéses jogviszonyt létesíteni;

III.1.3. Ajánlattételi felhívás: jelen közbeszerzési eljárás megkezdésére az 
ajánlattevőknek közvetlenül megküldött hirdetmény;

III.1.4. Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban 
ajánlatot nyújt be;

III.1.5. Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevon- 
tan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely 
tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez 
igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót;

III.1.6. Dokumentáció: az általános és speciális követelményeket tartalmazó jelen 
kötet, melynek megvásárlása az érvényes ajánlattétel feltétele;

III.1.7. Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások 
kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások 
nyújtását kínálja;

III.1.8. Hamis adat: a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt 
adat;

III.1.9. Hamis nyilatkozat: olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz;

III.1.10. Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2011. év CVIII. törvény.

III.1.11. Üzleti titok: a Ptk. 2:47. §-ában így meghatározott fogalom.
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III.2. Az Ajánlatkérő és az Ajánlatkérő nevében eljáró

III.2.1. Az Ajánlatkérő

Hivatalos név:
Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.
Hivatalos név:
Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.
Hivatalos név:
Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.
Hivatalos név:
Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.
Postai cím:
0249/7 hrsz
Postai cím:
0249/7 hrsz
Postai cím:
0249/7 hrsz
Postai cím:
0249/7 hrsz
Város/Község:
Keszthely
Város/Község:
Keszthely

Postai 
irányítószám: 
8360

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Simon Judit cégvezető

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Simon Judit cégvezető

Telefon: 83/777-478Telefon: 83/777-478

E-mail: iroda@keszthelyhusz.hu E-mail: iroda@keszthelyhusz.hu Fax: 83/777-478Fax: 83/777-478

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.keszthelyhusz.hu  
A felhasználói oldal címe (URL): 

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.keszthelyhusz.hu  
A felhasználói oldal címe (URL): 

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.keszthelyhusz.hu  
A felhasználói oldal címe (URL): 

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.keszthelyhusz.hu  
A felhasználói oldal címe (URL): 

III.2.2. Az Ajánlatkérő nevében eljáró:

Hivatalos név: dr. Sütő László Ügyvédi IrodaHivatalos név: dr. Sütő László Ügyvédi IrodaHivatalos név: dr. Sütő László Ügyvédi Iroda
Postai cím: Amerikai út 71/b.Postai cím: Amerikai út 71/b.Postai cím: Amerikai út 71/b.
Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1145 Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: dr. Sütő László ügyvéd
Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: dr. Sütő László ügyvéd

Telefon: +36 (1) 354-1383

E-mail: suto.laszlo@drsuto.hu E-mail: suto.laszlo@drsuto.hu Fax:  +36 (1) 354-1384
Internetcím (URL): www.drsuto.hu Internetcím (URL): www.drsuto.hu Internetcím (URL): www.drsuto.hu 

III.3. A közbeszerzés tárgya, mennyisége

III.3.1. A közbeszerzés tárgya:

Települési szilárd csomagolási hulladékszállító gépjármű beszerzése szállítási 
szerződés keretében

III.3.2. A közbeszerzés mennyisége:

Új vagy  használt települési szilárd csomagolási hulladékszállító gépjármű beszerzése 
szállítási szerződés keretében a jelen felhívásban és a dokumentációban részletesen 
meghatározottak szerint:
- 1 db új vagy használt települési szilárd csomagolási hulladékszállító gépjármű, amely 
megfelel legalább az alábbi paramétereknek:

- Hulladéktömörítő felépítmény:
- gyűjtőtartás befogadó képessége: minimum 18 m3; maximum 23 m3
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- gyűjtővályú térfogata: minimum 1,8 m3; maximum 2 m3.
- emelőberendezés 80-1100 literes DIN hulladékgyűjtő edényekhez
- Alumínium burkolat
- Központi kenőrendszer
- Alumínium csésze
- 24 hónap jótállás
- Alváz:
- 3 személyes vezetőfülke
- 3 tengelyes, 
- 2 kerék meghajtású,
- kormányzott segédtengely
- legalább EURO5 besorolású minimum 270 LE, maximum 370 LE teljesítményű 
dízelüzemű motor

- automata vagy manuális sebességváltó
- tengelytávolság: minimum 3300 mm+1350 mm
- maximális futásteljesítmény 23.500 km
- életkor a szállítási határidő lejártakor: legfeljebb 2 év
- 36 hónap jótállás a hajtásláncra
Becsült érték áfa nélkül: 40.000.000,- Ft

III.1. A teljesítés helye és a szerződés időtartama

III.1.1. A teljesítés helye: 

NUTS kód: HU-223

8360 Keszthely, 0249/7 hrsz.

III.1.2. A szerződés időtartama:

A teljesítés határideje: A szerződéskötéstől számított 15 nap

III.2. Az ajánlatok benyújtása

III.2.1. Az ajánlatok benyújtásának címe és határideje:

III.2.1.1. Az ajánlatokat az alábbi címre kell benyújtani:

név: VÜZ Keszthelyi Nonprofit Kft.
cím: 8360 Keszthely, Vásár tér 10.

III.2.1.2. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2014. április 7. 13:00 (CET)
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III.2.1.3. Az Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az a fent 
meghatározott határidő lejártáig a VÜZ Keszthelyi Nonprofit Kft. - 8360 
Keszthely, Vásár tér 10. címére beérkezik.

III.2.1.4. A késve beérkező ajánlatról az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel és azt az 
eljárás lezárulásától, illetve a szerződés teljesülésétől számított öt évig megőrzi.

III.2.1.5. Az ajánlatot zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagoláson a 
következőket kell feltüntetni:

III.2.1.5.1. az Ajánlatkérő nevét és címét;
III.2.1.5.2. az Ajánlattevő nevét és címét;
III.2.1.5.3. a közbeszerzési eljárás tárgyát;
III.2.1.5.4. az ajánlattételi határidő lejártáig (az ajánlattételi felhívásban 

meghatározott időpontig) NEM BONTHATÓ FEL

III.2.1.6. Ajánlatot kizárólag a III.3. pontban megadott tárgyban, az ajánlati felhívásban, a 
jelen Dokumentációban és a hozzá kapcsolódó műszaki mellékletben 
meghatározott követelményeknek megfelelően lehet benyújtani.

III.2.1.7. Az Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat tételét kizárja.

III.2.1.8. A jelen Dokumentációban kérttől eltérő alternatívát, opciókat az Ajánlattevő ne 
ajánljon meg! Amennyiben ilyen ajánlat kerül benyújtásra, úgy azt figyelemmel a 
Kbt. 3. §-ára, valamint a 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján az Ajánlatkérő 
érvényteleníti.

III.2.1.9. Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlatkérő az olyan ajánlatot, 
melynek bármelyik része jogszabályba ütköző megajánlást, kitételt, feltételt, stb. 
tartalmaz, érvényteleníti.

III.3. Az ajánlatok bontása

III.3.1. Az ajánlatok bontására - az Ajánlatkérő, az Ajánlattevő, továbbá a Kbt. 62. § (2) 
bekezdésében egyébként meghatározott személyek jelenlétében – az Ajánlati 
Felhívás IV.3.8. pontjában megjelölt címen kerül sor az ajánlattételi határidő 
lejártának időpontjában.

III.3.2. A bontás során az ajánlatra vonatkozóan a Kbt. 62. § (3) bekezdésben foglaltak 
kerülnek kihirdetésre az "Felolvasólapon" szereplő adatok alapján.

III.3.3. Az ajánlatkérő Kbt. 62. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatok 
bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti 
a közbeszerzés - a 18. § (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított - 
becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet 
összegét, részajánlattétel biztosítása esetén részenként.

III.3.4. Az ajánlatok ismertetését követően a Kbt. 62. § (6) bekezdésével összhangban 
az ajánlatkérő biztosítja annak lehetőségét, hogy a bontáson a Kbt. 62. § (2) 
bekezdése alapján jelenlévő személy  erre irányuló kérés esetén a 
felolvasólapba azonnal betekinthessen.
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III.3.5. A nem elektronikusan beadott ajánlatok és részvételi jelentkezések 
felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérőnek 
jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a bontástól számított öt napon belül meg 
kell küldeni az összes ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek.

4. Az ajánlatok értékelése:

4.1. Az ajánlatkérő az általa létrehozott Értékelő Bizottság javaslata alapján a Kbt. 
71. § (2) bekezdés a) pontja alapján “a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás” elve alapján értékeli az ajánlatokat.

5. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni és a tárgyalás 
lefolytatásának menete

5.1. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen eljárásban mód és 
lehetőség a tárgyalásra.

5.2. A III.8.1. pontban foglaltakra tekintettel Az ajánlattevőnek egy tárgyalási 
alapajánlatot kell benyújtania a meghatározott határidőig (2014/04/07 
(év/hó/nap) 13:00 óra (CET)). 

5.3. Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel az üzleti titokra hivatkozva külön-külön tárgyal 
a teljesítés módjáról, a szerződéses feltételekről, mely tárgyalásokról 
jegyzőkönyv készül. Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 
tárgyalásokat az ajánlatok beérkezésének sorrendjében egymás után 30-30 
perces időtartamban kívánja lefolytatni. 

5.4. A tárgyaláson az ajánlattevő részéről cégjegyzésre önállóan jogosult vagy 
megfelelő meghatalmazással bíró személy vegyen részt, aki a szerződéses 
feltételek tisztázása során az ajánlattevő nevében önállóan jognyilatkozatokat 
tehet és kötelezettségeket vállalhat.

5.5. Az ajánlattevő készüljön fel arra, hogy ajánlatát részletesen be kell mutatnia, 
úgy, hogy először az ajánlat műszaki tartalmának, és a szerződéses 
feltételeknek, majd ezt követően pedig az ajánlati ár és a pénzügyi feltételek 
tárgyalására kerül sor. 

5.6. A tárgyalásokról jegyzőkönyv készül, amelyet az ajánlattevő is aláír az egyes 
tárgyalási fordulók befejezésekor.

5.7. Az első tárgyalás helye, ideje: 

5.7.1. Hivatalos név: VÜZ Nonprofit Kft.
5.7.2. Cím: HU – 8360 Keszthely, Vásár tér 10.
5.7.3. Időpont: 2014/04/07 (év/hónap/nap) 14:00 óra (CET) 

III.6. Az összegzés megküldésének tervezett időpontja

III.6.1. Az írásbeli összegzés megküldésének tervezett időpontja: 2014. április 7.17:00 
(CET)

III.7. Szerződéskötés
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III.7.1. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2014. április 18. napja.

III.7.2. Az ajánlatkérő a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívja  
az ajánlattevők figyelmét, hogy  a szerződés hatálybalépésének a feltétele, hogy 
az ajánlatkérő az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által kiírt 
pályázaton igényelt támogatást elnyerje.

III.8. Az ajánlat költségei

III.8.1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával, továbbá a közbeszerzési eljárásban 
történő részvétellel kapcsolatos összes költséget magának az Ajánlattevőnek 
kell viselnie.

III.8.2. Az Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten 
megadott jogcímen kívüli, más - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. 
A közbeszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől 
függetlenül az Ajánlatkérővel szemben e költségekkel kapcsolatban a Kbt-ben 
meghatározottakon kívül semmilyen követelésnek nincs helye.

III.8.3. Az Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlat elkészítéséért sem a 
nyertes Ajánlattevőnek, sem másoknak nem fizet.

III.8.4. Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a törvény erejénél fogva sem 
egészében, sem részeiben nem szolgáltatja vissza.

III.8.5. A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen 
megigényelheti és átveheti.

III.9. A Dokumentáció használata

III.9.1. A jelen Dokumentációt és a hozzá kapcsolódó műszaki, szakmai mellékletet a 
szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, a jogtulajdonos 
nem járul hozzá jelen dokumentáció és melléklete bármilyen formában - 
változatlan vagy változtatott - formában történő felhasználáshoz a jelen eljárás 
keretein kívül, így annak másolása, terjesztése, és részeiben vagy egészében 
történő – jelen eljárás keretein kívüli - felhasználása jogellenes.

III.10.Az ajánlat kidolgozásának feltételei

III.10.1. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. § megfelelően, de a 67. § 
(7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel teljes körűen biztosítja.

III.10.2. Az Ajánlattevő - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az ajánlati felhívásban és 
a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, írásban kiegészítő (értelmező) 
tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől. 
A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta előtt 
ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. (Kbt. 122. § (5) bek.).

III.10.3. Az Ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő 
tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.

III.10.4. Az ajánlatokat egy eredeti papír alapú és egy a papír alapúval mindenben 
megegyező elektronikus példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti 
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példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az 
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az 
ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg 
az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlat eredeti példányán 
fel kell tüntetni az “eredeti” megjelölést.

III.10.5. Az ajánlatok eredeti példányát az ajánlattevő választása szerint 
oldalszámozással, vagy lapszámozással kell ellátni, az ajánlat oldalszámozása, 
(lapszámozás esetén lapszámozása) eggyel kezdődjön és oldalanként , 
(laponként) növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet 
tartalmazó oldalakat (lapokat) számozni, az üres oldalakat (lapokat) nem kell, 
de az ajánlattevő választása szerint lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) 
nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő a fenteiktől eltérő számozást (pl. 
egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az 
egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatkérő a kismértékben 
hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való 
tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges.

III.10.6. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely  alapján az 
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám (lapszám) alapján 
megtalálhatóak.

III.10.7. Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá 
kell írnia az adott szervezetnél (személynél) erre jogosult(ak)nak vagy olyan 
személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos 
felhatalmazást kaptak. 

III.10.8. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást 
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek 
a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

III.10.9. Amennyiben az ajánlat vastagsága fizikailag lehetetlenné vagy aránytalanul 
nehézzé tenné a lapok egy kötetben történő összefűzését vagy bekötését, úgy 
az ajánlattevő az ajánlatot több kötetbe oszthatja. A  kötet fedőlapján kérjük 
szíveskedjenek feltüntetni a kötet számát. A kötet fedőlapját számozni nem kell, 
de lehet. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatot egy 
egészként kezelve kell az oldalakat sorszámozni, vagyis a II. kötet 
oldalszámozása (lapszámozása) az I. kötet utolsó oldalának (lapjának) 
megfelelően folytatódjon, amennyiben III. kötet is benyújtásra kerül, annak 
sorszámozása is ennek megfelelően történjen.

III.10.10. Az ajánlat (I. kötet) fedőlapját, az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzék 
kövesse. A tartalomjegyzéket követő oldal tartalmazzon felolvasólapot a Kbt. 
60. § (6) bekezdése szerint, amelyet a cégjegyzésre jogosult személy  vagy 
általa az ajánlatban cégszerűen meghatalmazott személy  aláírásával kell 
hitelesíteni. A felolvasólapnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

III.10.10.1.Az ajánlattevő neve, székhelye, telefon és fax száma, e-mail címe
III.10.10.2.kapcsolattartó személy neve, beosztása
III.10.10.3.az ajánlattevő bírálati szempontokra tett megajánlásai
III.10.10.4.dátum, cégszerű aláírás.
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III.10.11. Az ajánlat szerkezeteként a következő javasolt:

III.10.11.1.Az ajánlat fedőlapja
III.10.11.2.Az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzék
III.10.11.3.Felolvasólap
III.10.11.4.Az Ajánlati biztosíték nyújtásának igazolása
III.10.11.5.I. fejezet: Az Ajánlattevő jogi helyzetére vonatkozó adatok (kizáró 

okok) igazolására vonatkozó nyilatkozatok és okiratok a felhívásban 
előírtak szerint.

III.10.11.6.II. fejezet: Az Ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó, a 
megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki illetve 
szakmai alkalmasság igazolására vonatkozó nyilatkozatok és 
okiratok a felhívásban előírtak szerint.

III.10.11.7.III. fejezet: Az Ajánlattevő számára előírt egyéb nyilatkozatok, 
okiratok a felhívásban és – amennyiben van - a dokumentációban 
előírtak szerint.

III.10.11.8.IV. fejezet: Az Ajánlattevő (illetve alvállalkozója (alvállalkozói) 
valamint a Kbt. 55. § (5) bekezdésében meghatározott szervezet) 
által becsatolni kívánt a Kbt.- vel összhangban álló nyilatkozatok, 
igazolások és egyéb információt nyújtó anyagok, prospektusok

III.10.11.9.Közös Ajánlattevőknél az Ajánlat ugyanezen logika szerint készüljön, 
alfejezetenként tartalmazza az egyes Ajánlattevő nyilatkozatait és 
igazolásait.

III.11.A közbeszerzési eljárás nyelve

III.11.1. A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar nyelv.

III.11.2. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során 
mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. A 
joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak.

III.12.Az ajánlat visszavonása és módosítása

III.12.1. Az Ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig - cégszerűen aláírt 
írásos nyilatkozattal - vonhatja vissza. 

III.12.2. Az Ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig – 
cégszerűen aláírt írásos nyilatkozattal – módosíthatja. A  módosítás 
benyújtására a Dokumentáció III.5. pontjában írtak az irányadók, kiemelve, 
hogy a módosított ajánlatnak teljes körűen ki kell elégítenie a kiírás minden 
feltételét.

III.12.3. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok az ajánlatkérő 
hozzájárulásával sem módosíthatók.

III.13.Kapcsolattartás

III.13.1. Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra 
kizárólag írásban, az Eljáróval kerülhet sor. Az Ajánlatkérő és az Eljáró 
visszautasít minden egyéb úton történő, személyes vagy nem dokumentálható 
kapcsolattartási formát.
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III.13.2. Az Ajánlattevő valamennyi, az eljárás során az Eljárónak megküldésre kerülő 
okmányon, levélen, faxon, tüntesse fel az eljárás tárgyát.

III.14.Az ajánlattal kapcsolatos pontosítások, egyebek

III.14.1. Az ajánlat vizsgálatának, értékelésének időszakában az Ajánlatkérő 
felvilágosítást kérhet az ajánlattal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések 
tisztázása érdekében.

III.14.2. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy a felvilágosítás kérésre 
adott válaszai semmilyen formában nem jelenthetik a benyújtott ajánlat 
módosítását.

III.15.Az Ajánlati biztosítékra vonatkozó rendelkezések

III.15.1. Az ajánlat benyújtása biztosíték nyújtásához nincs kötve.
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IV. AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA

IV.1. Általános információk

IV.1.1. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy nem lehet opciós 
ajánlatot tenni, mert az 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. 
Ezért az Ajánlatkérő opciós megajánlás esetén az egész ajánlatot érvényteleníti 
és az eljárás további menetéből kizárja.

IV.1.2. Az Ajánlatkérő opciós ajánlatnak tekint minden olyan ajánlatot, ahol az 
Ajánlattevő bármilyen feltételhez, jogszabályi megfelelőséghez vagy bárkinek a 
döntéséhez kötött megajánlást tesz, kivéve a szakhatóságok vagy egyéb 
szakhatósági jogkörben eljáró személyek vagy szervezetek döntéseit.

IV.1.3. Nem fogad el olyan ajánlatot az Ajánlatkérő, amelyik valamilyen ingyenes, 
ajándék megajánlását tartalmazza.

IV.1.4. Nyertesség esetén tehát az Ajánlattevő ajánlatában található minden 
megajánlás a szerződés részévé válik. Ezért minden olyan ajánlat érvénytelen, 
amelynek megajánlása(i) vagy a megajánlások mértéke jogszabályba vagy a 
kiírás feltételeibe ütközik. 

IV.1.5. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy a jelen dokumentációban 
és annak mellékleteiben az esetleges konkrét termékre, vagy folyamatra utalás 
csak a termék, vagy folyamat egyértelmű beazonosítását szolgálja, az 
Ajánlattevő ajánlatában szerepeltethet ettől eltérő terméket, folyamatot is, 
amennyiben az legalább a kiírás feltételeit teljesíti, azaz azzal egyenértékű.

IV.2. Ajánlati ár

IV.2.1. Az Ajánlatkérő a nettó ajánlati árakat veti össze és a Kbt. szabályai szerint a 
legalacsonyabbat (számára a legkedvezőbbet) preferálja.

IV.2.2. Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevő 
semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehet változó árat 
tartalmazó ajánlatot.

IV.2.3. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy  azok tartalmazzanak minden járulékos 
költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. hatósági eljárási díjak, 
VÁM, különböző díjak és illetékek, forgalomba helyezés költségei stb. 

IV.2.4. Az Ajánlattevő csak magyar forintban (Ft) tehet ajánlatot és a szerződéskötés 
valutaneme is csak ez lehet.

IV.2.5. Az ajánlat kidolgozásakor vegye figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes 
körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden Ajánlattevői kifizetési 
igényt, azaz az ajánlati árat a szerződés teljes időtartamára vetítetten kell 
megadni.
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IV.2.6. Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt, hogy  a vételár kifizetése a teljesítést 
követő 30 napos fizetési határidővel átutalás útján történik.

IV.2.7. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat 
tárgyának leszállításához az ajánlati feltételekben rögzített feltételek 
betartásához szükségesek. Ebbe a teljesség igénye nélkül beleértendő minden, 
a jogszabályok által megkövetelt vizsgálat, mérés, ellenőrzés, tanúsítás 
költsége is.

IV.2.8. Az Ajánlatkérő előleget nem fizet. Előleg alatt az Ajánlatkérő minden olyan 
fizetési igényt ért, amelyek mögött nincs az Ajánlatkérő által átvett, használható 
dolog vagy szolgáltatás. A fizetés az ajánlattevőnek a szerződésben 
meghatározott módon és tartalommal való teljesítésétől számított 30 napos 
fizetési határidővel átutalással történik a Kbt. 130. §-ának. A Vállalkozó a 
teljesítést követően egy végszámla benyújtására jogosult. Az ajánlatkérő 
felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy  számlát csak a megvalósított teljesítés 
után lehet kiállítani.

IV.2.9. Ugyancsak nem tehető olyan ajánlat, mely az Ajánlattevő által biztosított hitel 
vagy általa nyújtott kölcsön igénybevételével kívánná megvalósítani a 
beruházást.

IV.2.10. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb 
fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.

IV.2.11. A Vállalkozó az ajánlati ár értékelési szempontra tett ajánlatát köteles a 
beárazott tételes eszközkiírás ajánlatban történő becsatolásával alátámasztani.
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V. SZERZŐDÉSTERVEZET, LÉNYEGES SZERZŐDÉSI ELEMEK

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.
Székhely: 8360 Keszthely, 0249/7 hrsz.
Képviseli: Simon Judit cégvezető
Cégjegyzékszám: Cg.20-09-071577
Telefon: 83/777-478
Telefax: 83/777-478
E-mail: iroda@keszthelyhusz.hu 
Számlavezető bank: OTP BANK Nyrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11749039-20088129-00000000
Adószám: 23334560-2-20

mint a megrendelő - továbbiakban: Megrendelő -

másrészről

.........................
Székhely: 
Cégjegyzék szám:
Statisztikai számjel:
Képviseli:
Telefon:
Telefax:
Számlavezető bank: 
Pénzforgalmi jelzőszám:
Adószám:

mint a szállító - továbbiakban: Szállító -

a Megrendelő és a Szállító a továbbiakban együttesen: Szerződő felek, vagy felek között

az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

1.1. A Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig leszállítja a “Települési szilárd 
csomagolási hulladékszállító gépjármű beszerzése szállítási szerződés keretében 
tárgyú” a Kbt. 94. § (2) bek b) alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívása, ajánlattételi dokumentációja alapján, valamint a Szállító 
által arra beadott nyertes ajánlata - melyek együttesen a továbbiakban a szerződés 
részét képezik, figyelembe véve az eljárás során az Ajánlattevő(k) által esetlegesen 
feltett kérdéseket - eszközöket.

1.2. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés alapján leszállítandó 
eszközök listája és azok műszaki paraméterei a jelen szerződés 1. számú feltétlen 
és elválaszthatatlan mellékletét képezik.

1.3. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Szállító jelen szerződés alapján köteles az 
1. számú mellékletben meghatározott eszközöket a jelen szerződésben rögzítettek 
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szerint leszállítani, a megrendelő pedig köteles azokat átvenni és azok ellenértékét a 
jelen szerződésben rögzítettek szerint megfizetni.

2. A teljesítési határidők, a teljesítés helye

2.1. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megrendelő által megrendelt eszközöket az 
1. számú mellékletben meghatározott teljesítési helyekre a Szállító a jelen szerződés 
aláírásától számított 15 napon belül, azaz legkésőbb 2014. április .... napjáig köteles 
leszállítani.

2.2. A Szerződő felek megállapodnak, hogy  a Szállító a konkrét szállítási időpontról a 
tervezett szállítási határidőt megelőző 8 nappal írásban köteles a Megrendelőt 
értesíteni.

2.3. A Szerződő felek megállapodnak, hogy az egyes eszközök tekintetében a teljesítés 
konkrét helyei a jelen szerződés 1. számú mellékletében kerülnek meghatározásra.

2.4. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a Szállító által megjelölt 
szállítási időpontban köteles a teljesítési helyül megjelölt helyszínen tartózkodni és a 
leszállításra kerülő eszközöket átvenni.

2.5. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Szállító köteles mentesíteni a Megrendelőt 
minden olyan igény alól, amely  a szabadalmak, védjegyek, szerzői jogok, vagy más 
szellemi alkotásokhoz fűződő jogok használatából ered.

3. A Szerződő felek jogai és kötelezettségei

3.1. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Szállító a Magyar Szabvány szerinti 1. 
osztályú, kiváló minőségű eszközök szállítására köteles.

3.2. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a Szállító által leszállított 
termékeket haladéktalanul, de legkésőbb  azok leszállításától számított nyolc (8) 
napon belül köteles fajta, mennyiség és minőség szerint megvizsgálni.

3.3. A Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megrendelő a 3.2. pont 
szerinti vizsgálata során fajta-, mennyiség-, vagy minőség szerint nem megfelelő 
eszközt talál, úgy erről az észlelést követő 24 órán belül írásban (tértivevény 
levél/telefax/e-mail üzenet útján) köteles a Szállítót értesíteni megjelölve a 
jótállási/szavatossági igényét, aki a jelzést nyolc (8) napon belül köteles kivizsgálni 
és ennek függvényében a hibásnak talált eszközt kijavítani, vagy  amennyiben annak 
javítása nem lehetséges kicserélni.

3.4. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Szállító az adott eszköz leszállításával 
egyidejűleg köteles átadni az adott eszköz minőségét tanúsító okmányokat, azok 
magyar nyelvű használati útmutatóját.

4. Az eszközök vételára

4.1. A Szerződő felek megállapodnak, hogy az eszközök vételára ............,- Ft +Áfa, azaz 
........... forint +Áfa, amelyet a Megrendelő a teljesítést követően fizet meg a Szállító 
részére.

4.2. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a vételár magában foglalja különösen a:

4.2.1.a szállítási költséget,
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4.2.2.a szállítandó árukkal kapcsolatos kezelési, csomagolási, rakodási, továbbítási, 
leszállítási, kicsomagolási, ellenőrzési, biztosítási és egyéb adminisztratív 
költségeket, 

4.2.3.a szállítandó árukkal kapcsolatos dokumentumok költségét,

4.2.4.a helyszínen történő összeszerelés, -beépítés, ezek felügyeletének, a 
leszállított eszközök üzembehelyezésének forgalomba helyezésének költségét,

4.2.5.az összeszereléshez és a leszállított áruk karbantartásához szükséges 
szerszámok biztosításának költségét,

4.2.6.a részletes üzemeltetési és karbantartási útmutatót a leszállított eszközök 
mindegyikéhez, 

4.2.7.a leszállított áruk karbantartását, javítását a jótállási idő végéig,

4.2.8.a Megrendelő munkatársai szükségszerű képzésének költségét,

4.2.9.az eszközök előállításának költségét,

4.2.10.az eszközökkel kapcsolatos valamennyi adót, vámot és más közterhet.

4.3. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a vételárra azt követően jogosult a Szállító, 
hogy a jelen szerződésben leszállítani vállalt valamennyi eszközt leszállította a 
Megrendelő részére. 

4.4. A Szállító tudomásul veszi, hogy a havonta nettó módon számított, 200.000,- forintot 
meghaladó összegű alvállalkozó felé esedékes kifizetései megfizetésének feltétele 
alvállalkozója által az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. évi törvény 36/A. §- a 
alapján a kifizetés időpontját megelőzően a részére bemutatott, átadott vagy 
megküldött, 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő közbeszerzéshez 
kapcsolódó kifizetés céljából igényelt együttes adóigazolás eredeti vagy hiteles 
másolati példánya az alvállalkozó részről, amellyel igazolja, hogy az állami 
adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs. Amennyiben az 
igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve egyéb módon nem megfelelő, 
a benyújtott számla nettó értékét vissza kell tartania..

4.5. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a kifizetések pénzneme a forint. A vételár a 
Szállító által benyújtott számla alapján 30 napos határidővel kerül kiegyenlítésre.

4.6. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a számla kifizetése a Szállító által kiállított 
számlán szereplő, a ............. Bank ...rt-nél vezetett ........ számú bankszámlára, banki 
átutalással történik. 

4.7. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megrendelő előleget nem fizet.

4.8. Leigazolt teljesítés esetén a Szállító a jogszabályoknak megfelelő tartalommal 
kiállított számláját a Megrendelő köteles befogadni.

5. A jótállás és a szavatosság

5.1. A Szállító az általa leszállított eszközökre ….. hónap  teljes körű jótállást vállal az 
irányadó jogszabályi rendelkezések szerint. A Szállító jótállási kötelezettsége nem 
zárja ki és nem is korlátozza a jogszabályon alapuló szavatossági kötelezettségét.
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5.2. A jótállási és szavatossági idő kezdetét az eszközök leszállításának időpontjától kell 
számítani.

6. A Szerződést biztosító egyéb mellékkötelezettségek

6.1. A Szállítót a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő neki felróható 
késedelmes teljesítése esetén 30.000,- Ft/nap, azaz harmincezer forint/nap 
késedelmi kötbér terheli. A Szerződő felek megállapodnak, hogy  a késedelmi kötbér 
legfeljebb 30 napra érvényesíthető.

6.2. A teljesítési határidőt több  mint 30 naptári nappal meghaladó, a Szállítónak (és/vagy 
annak alvállalkozójának) felróható késedelem esetén a Megrendelő a szerződéstől 
azonnali hatállyal elállhat.

6.3. A Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megrendelő a szerződéstől 
eláll, úgy a Szállító a nettó vételár 15 %-nak megfelelő összegű, azaz ……… Ft, 
azaz ………. forint meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

6.4. A Megrendelő a szerződést – a teljesítés lehetetlenné válása jogkövetkezményeinek 
alkalmazásával – azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Szállító ellen csőd-, 
felszámolási eljárás, vagy végelszámolás indul.

7. A Szerződő felek együttműködése a szerződés időtartama alatt

7.1. A Szerződő felek a szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan 
együttműködni. Ennek során minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a 
szerződés teljesítésére lényeges kihatással lehet, kötelesek egymást haladéktalanul 
értesíteni. A Szerződő felek a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban a peres út 
mellőzésével közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni, amennyiben 
azonban ez nem vezet eredményre, kikötik a Keszthelyi Járásbíróság alávetésen 
alapuló kizárólagos illetékességét, ennek hatásköre hiányában a Zalaegerszegi 
Törvényszék alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét.

7.2. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott 
kérdésekben a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény - Ptk. - előírásai 
irányadók.

7.3. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével 
kapcsolatban:

7.3.1.a Megrendelő részéről:

Név: .....................
Cím: ...................
Telefon: ................
Fax: ................
E-mail: ................

7.3.2.a Szállító részéről

Név: .....................
Beosztás:
Cím: ...................
Telefon: ................
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Fax: ................
E-mail: ................
Név: .....................
Beosztás
Cím: ...................
Telefon: ................
Fax: ................
E-mail: ................

jogosult eljárni.

7.4. A Szerződő felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás negatív 
következményei alól, ha bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem 
szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, vagy pedig bizonyítják, hogy a 
kötelezettség teljesítését Vis major körülmény akadályozta. Az ilyen körülmény 
felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó fél a másik felet haladéktalanul 
értesíteni köteles. A Vis major körülményt az arra hivatkozó fél az illetékes 
kereskedelmi kamarával igazoltatni köteles.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) 
pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
melyek az adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

8.2. A Szállító kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy a szerződés teljesítésének 
teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

8.3. A jelen szerződést csak a közbeszerzésekről szóló 2011. év CVIII. törvény 132. §-
ában írt korlátok között és csak írásban, a szerződő felek cégszerű aláírásával lehet 
módosítani. 

8.4. A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik:

8.4.1. 1. Eszközlista

A Szerződő felek a jelen megállapodást, amely 6 eredeti példányban készült és .... oldalt 
tartalmaz, mint akaratukkal mindenben egyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk 
birtokában írták alá és minden oldalt szignáltak.

Keszthely, 2014. április ....

__________________
Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.

megrendelő
képviseli: Simon Judit cégvezető

__________________
.................

szállító
képviseli:
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VI. A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

VI.1. A benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke

VI.1.1. Az ajánlatkérő tájékoztatja a tisztelt ajánlattevőket, hogy az érvényes 
ajánlattételhez az ajánlatban az alábbi nyilatkozatok, igazolások benyújtása 
elengedhetetlen:

előírt nyilatkozat igazolási mód

Felolvasó lap felolvasó lap  az előírt tartalommal 
kitöltve, cégszerűen aláírva

A Kbt. 56. § (1) bekezdésében 
meghatározott kizáró okok alá nem 
tartozásról

az ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 
122. § (1) bekezdése alapján. A  Kbt. 
56. § (1) bekezdésének kc) pontja 
t e k i n t e t é b e n a z a j á n l a t t e v ő 
nyi latkozata arról , hogy olyan 
társaságnak minősül-e, melyet nem 
jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy 
amelyet szabályozot t tőzsdén 
jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem 
jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a 
pénzmosás és a te r ro r i zmus 
finanszírozása megelőzéséről és 
meg- akadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVI. törvény (a továbbiakban: 
pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) 
pontja szerint definiált valamennyi 
tényleges tulajdonos nevének és 
állandó lakóhelyének bemutatását 
tartalmazó nyilatkozatot szükséges 
b e n y ú j t a n i ; a m e n n y i b e n a 
pénzmosásról szóló törvény 3. § r) 
pontja szerinti tényleges tulajdonos 
nincsen, az ajánlattevő, i l letve 
részvételre jelentkező erre vonatkozó 
nyilatkozatát.

A Kbt. 56. § (2) bekezdésében 
meghatározott kizáró okok alá nem 
tartozásról

az ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 
122. § (1) bekezdése alapján.
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előírt nyilatkozat igazolási mód

Az ajánlattételi felhívás III.2.2. 
pontjában maghatározott gazdasági 
é s p é n z ü g y i a l k a l m a s s á g 
minimumkövetelményei P1 pontjának 
való megfelelés tekintetében

az ajánlattevő nyilatkozata az Áfa 
nélkül számított a közbeszerzés 
tárgya szerinti árbevételről az előző 
három év vonatkozásában

Az ajánlattételi felhívás III.2.3. 
pontjában maghatározott műszaki, 
i l l e t v e s z a k m a i a l k a l m a s s á g 
minimumkövetelményei M1 pontjának 
való megfelelés tekintetében

re fe renc ia i gazo lás az e lő í r t 
tartalommal

A Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésére 
vonatkozóan

az ajánlattevő nyilatkozata

A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b)  
pontjára, a Kbt. 55. § (5) és a Kbt. 58. 
§ (3) bekezdésére vonatkozóan

az ajánlattevő nyilatkozata

aláírási címpéldány/aláírás-minta m á s o l a t i p é l d á n y ú a l á í r á s i 
címpéldány/aláírás-minta

eszközlista kitöltött eszközlista a megajánlott 
eszközökről
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VII. A SZÁLLÍTÁS TÁRGYA

A. RÉSZA. RÉSZA. RÉSZA. RÉSZA. RÉSZ B. részB. részB. részB. részB. részB. részB. részB. rész

So
rsz
ám

Termék 
megnev
ezése

Termék 
leírása

A 
szállít

ani 
kért 

darab
szám

Speciális jellemző - 
minimális 

követelmények

Az 
Ajánlatt

evők 
által 

megaján
lott 

eszköz 
megnev
ezése

Az 
Ajánlatt

evők 
által 

megajá
nlott 

eszköz 
műszaki 
jellemző

i

Net
tó 

egy
ség
ár

ÁF
A/d
b

Bru
ttó 
egy
ség
ár

Öss
zes
en 

nett
ó

ÁF
A 

öss
zes
en

Ös
sze
sen 
bru
ttó
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1

Hulladé
kszállító 
gépjárm

ű

Új vagy 
Használt 
hulladék
szállító 
gépjárm

ű

1 db

- Hulladéktömörítő 
felépítmény:

- gyűjtőtartás 
befogadó 
képessége: 
minimum 18 m3; 
maximum 23 m3

- gyűjtővályú 
térfogata: minimum 
1,8 m3; maximum 2 
m3.

- emelőberendezés 
80-1100 literes DIN 
hulladékgyűjtő 
edényekhez

- Alumínium burkolat

- Központi 
kenőrendszer

- Alumínium csésze

- 24 hónap jótállás

- Alváz:

- 3 személyes 
vezetőfülke

- 3 tengelyes, 

- 2 kerék 
meghajtású,

- kormányzott 
segédtengely

- legalább EURO5 
besorolású 
minimum 270 LE, 
maximum 370 LE 
teljesítményű 
dízelüzemű motor

- automata vagy 
manuális 
sebességváltó

- tengelytávolság: 
minimum 3300 
mm+1350 mm

- maximális 
futásteljesítmény 
23.500 km

- életkor a szállítási 
határidő lejártakor: 
legfeljebb 2 év

- 36 hónap jótállás a 
hajtásláncra

összesen:összesen:összesen:összesen:összesen:összesen:összesen:
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VIII. NYILATKOZATMINTÁK
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FELOLVASÓLAP

Települési szilárd csomagolási hulladékszállító gépjármű beszerzése szállítási szerződés 
keretében

tárgyú

a Kbt. 94. § (2) bekezdés b) pontja alapján indított közbeszerzési eljáráshoz

Az ajánlattevő megnevezése:

Az ajánlattevő székhelye:

A kapcsolattartó neve, beosztása:

Az ajánlattevő telefon és telefax száma:

Az ajánlattevő e-mail címe: 

Az ajánlattevő bírálati szempontra (legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás) tett 
megajánlása:

bírálati szempont megajánlás

Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft):

Kelt, ..............

........................
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT

a közbeszerzésekről szóló 2011. év CVIII. törvény - Kbt. - 56. § (1) bekezdésében 
meghatározott kizáró okokra

A ........................ (székhely: ..........................., cégjegyzékszám: ..........................) 
ajánlattevő/részvételre jelentkező/alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 
szereplő1 alulírott képviselője .................... jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az 
általam képviselt társasággal szemben nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló 2011. 
év CVIII. törvény - Kbt. - 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok, mely szerint 
nem lehet ajánlattevő/részvételre jelentkező/az alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő2, aki:

Kbt. 56. § (1) bekezdés:

a) végelszámolás alatt áll, vagy  vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, 
vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, 
vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 
alól nem mentesült; vagy  akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) 
pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az 
ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

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

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy  társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 
ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot 
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen 
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

g)

h)  a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 
törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben 
történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben 
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történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy 
pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt 
követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény  elkövetése jogerős bírósági ítéletben 
megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött 
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából 
fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági 
határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen 
határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy 
az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis 
adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye 
van, vagy

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége 
szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, 
adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő 
az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek 
nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe 
útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható 
jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,

kc)  olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

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

........................
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT

a közbeszerzésekről szóló 2011. év CVIII. törvény - Kbt. - 56. § (1) bekezdés kc) 
pontjában meghatározott kizáró okokra

A ........................ (székhely: ..........................., cégjegyzékszám: ..........................) 
ajánlattevő alulírott képviselője .................... jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy 
az általam képviselt társasággal szemben nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló 
2011. év CVIII. törvény  - Kbt. - 56. § (1) bekezdésének kc) pontjában meghatározott kizáró 
okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:

Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja:

olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

A fentiekre tekintettel kijelentem, hogy az ajánlattevő/részvételre jelentkező3  olyan 
társaság:

- melyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek/jegyeznek4

NYILATKOZAT5

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény - Pmt. - 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosra

Az ........................ (székhely: ..........................., cégjegyzékszám: ..........................) 
ajánlattevő alulírott képviselője .................... jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy 
az ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény - Pmt. - 3. § r) pontja szerinti 
tényleges tulajdonosai nem állapítható meg/megállapíthatóak6 és az alábbiak:7 

név: ..................
állandó lakóhely: ....................

név: ..................
állandó lakóhely: ....................

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

........................
cégszerű aláírás
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3 a megfelelő aláhúzandó, vagy a nem szükséges törlendő

4 a megfelelő aláhúzandó, vagy a nem szükséges törlendő

5 csak abban az esetben kitöltendő, ha az ajánlattevőt szabályozott tőzsdén nem jegyzik

6 a megfelelő aláhúzandó, vagy a nem szükséges törlendő

7 csak abban az esetben kitöltenőd, ha az a tényleges tulajdonosok megállapíthatóak
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NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2011. év CVIII. törvény - Kbt. - 56. § (2) bekezdésében 

meghatározott kizáró okokra

A ........................ (székhely: ..........................., cégjegyzékszám: ..........................) 
ajánlattevő/részvételre jelentkező8  alulírott képviselője .................... jelen nyilatkozat 
aláírásával kijelentem, hogy az általam képviselt társasággal szemben nem állnak fenn a 
közbeszerzésekről szóló 2011. év  CVIII. törvény - Kbt. - 56. § (2) bekezdésében 
meghatározott kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő/részvételre jelentkező9, 
amelyben:

Kbt. 56. § (2) bekezdés:

közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek 
fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal 
rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos 
társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően 
alkalmazni.

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011 (XII. 23.) Korm. 
rend. 2. § j) pontja alapján kijelentem, hogy az ajánlattevőben:

• van/nincs10

olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely közvetetten 
vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

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

........................
cégszerű aláírás

A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az ajánlattevőben amely  közvetetten vagy 
közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

neve: …………… székhelye: …………..

Kijelentem, hogy ezen szervezet vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében 
hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.

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

cégszerű aláírás
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8 a megfelelő aláhúzandó, vagy a nem szükséges törlendő

9 a megfelelő aláhúzandó, vagy a nem szükséges törlendő

10 a megfelelő aláhúzandó, vagy a nem szükséges törlendő
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NYILATKOZAT

a közbeszerzésekről szóló 2011. év CVIII. törvény - Kbt. - 58. § (3) bekezdésében 
meghatározottakra

A ........................ (székhely: ..........................., cégjegyzékszám: ..........................) 
ajánlattevő/részvételre jelentkező11  alulírott képviselője .................... jelen nyilatkozat 
aláírásával a közbeszerzésekről szóló 2011. év  CVIII. törvény - Kbt. - 58. § (3) 
bekezdésében foglaltakra tekintettel kijelentem, hogy

Kbt. 58. § (3) bekezdése:

a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá 
eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más 
szervezet nem tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.

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

........................
cégszerű aláírás
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11 a megfelelő aláhúzandó, vagy a nem szükséges törlendő



NYILATKOZAT

a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011 (XII. 23.) Korm. 

rend. 14. § (1) bekezdés c) pontjára12

A ........................ (székhely: ..........................., cégjegyzékszám: ..........................) 
ajánlattevő/részvételre jelentkező/alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 
szereplő13 alulírott képviselője .................... jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy 
az általam képviselt társaság közbeszerzés tárgyából (hulladékszállító gépjármű 
értékesítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az előző 
három üzleti évben a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 
310/2011 (XII. 23.) Korm. rend. 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel az 
alábbiak szerint alakult:

év közbeszerzés tárgyából származó árbevétel 
(nettó Ft)

átlagosan:

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

........................
cégszerű aláírás
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12 részenként külön-külön kitöltendő

13 a megfelelő aláhúzandó, vagy a nem szükséges törlendő



NYILATKOZAT

a közbeszerzésekről szóló 2011. év CVIII. törvény - Kbt. - 60 § (3) és (5) bekezdésére

A ........................ (székhely: ..........................., cégjegyzékszám: ..........................) 
ajánlattevő alulírott képviselője .................... a Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján jelen 
nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az

ajánlati felhívásban/ajánlattételi felhívásban14  és dokumentációban foglalt valamennyi 
formai és tartalmi követelmény, utasítás, megfogalmazott feltétel, kikötés és műszaki leírás 
gondos áttekintése után az ajánlati felhívásban/ajánlattételi felhívásban15  és a 
dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük, tudomásul vettük 
és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Az ajánlatunkban nincs a kiírással ellentétes kitétel.

Ennek megfelelően a szerződést - amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra 
kerülünk- 

nettó ............. Ft

+

................... Ft Áfa

ellenszolgáltatásért teljesítjük.

Nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződés teljesítése 
céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magunkra vonatkozóan 
kötelezettségként vállaljuk a Kbt. 125. § (4)-(5) előírások érvényesítését.

Nyilatkozom, hogy társaságunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 
szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak 16 minősül./Nyilatkozunk, hogy 
társaságunk nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
törvény hatálya alá. 17

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

........................
cégszerű aláírás
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14 a megfelelő aláhúzandó, vagy a nem szükséges törlendő

15 a megfelelő aláhúzandó, vagy a nem szükséges törlendő

16 a nem szükséges törlendő

17 a nem szükséges törlendő



NYILATKOZAT

a közbeszerzésekről szóló 2011. év CVIII. törvény - Kbt. - 40 § (1) bekezdés a)-b) pontjára

A ........................ (székhely: ..........................., cégjegyzékszám: ..........................) 
ajánlattevő alulírott képviselője .................... a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján kijelentem, 
hogy 

Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pont:

a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés alábbi részéire kívánunk alvállalkozót igénybe 
venni18:

- ........

Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pont:

a vállalkozási szerződés teljesítéséhez ezen Kbt. 40. § (1) bekezdésének a) pontja szerint 
részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meg haladó mértékben az alábbi 
alvállalkozókat, az alábbi részek és arány tekintetében veszem igénybe19:

- .........

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

........................
cégszerű aláírás
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18 felsorolandó, vagy a “nem veszek igénybe” kifejezés beírandó

19 felsorolandó a rész és a %-os arány megjelölésével, vagy a “nem veszek igénybe” kifejezés beírandó



NYILATKOZAT

a közbeszerzésekről szóló 2011. év CVIII. törvény - Kbt. - 55 § (5) bekezdésére

A ........................ (székhely: ..........................., cégjegyzékszám: ..........................) 
ajánlattevő alulírott képviselője .................... a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján kijelentem, 
hogy 

Kbt. 55. § (5) bekezdés:

hogy az ajánlattételi felhívás ....... pontjában meghatározott alkalmassági követelménynek 
való megfelelés érdekében az alábbi szervezet kapacitására támaszkodok20:

.......................................... (székhely: ..........................., cégjegyzékszám: 

..........................)

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

........................
cégszerű aláírás
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20 Amennyiben az ajánlatérő több alkalamssági követelménynek való megfelelés tekintetében támaszkodik 
más szervezet kapacitására valamennyi alkalmassági követelényt és valamennyi kapacitást biztosító 
szervezetet azonosítható módon meg kell jelölni.



NYILATKOZAT

a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011 (XII. 23.) Korm. 

rend. 15. § (1) bekezdés a) pontjára21

A ........................ (székhely: ..........................., cégjegyzékszám: ..........................) 
ajánlattevő/részvételre jelentkező/alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 
szereplő22 alulírott képviselője .................... jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy 
az általam képviselt társaság a jelen közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó eljárást 
megindító felhívás feladásától visszafelé számított előző három évben teljesített, 
befejezett hulladékszállító gépjármű értékesítésére vonatkozó referenciái az alábbiak 
voltak figyelemmel a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 
310/2011 (XII. 23.) Korm. rend. 15. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra:

A szerződést 
kötő másik fél 

neve, címe, 
kapcsolattartó 

neve, 
telefonszáma

Az ellenszolgáltatás 
összege, ezen belül 

a saját teljesítés 
értéke (nettó HUF)

Teljesítés 
ideje, a 

teljesítés 
helye

A referencia 
megnevezése

A vonatkozó 
referencia-igaz

olás 
oldalszáma az 

ajánlatban

Az ajánlattevő tekintetében {közös ajánlattétel esetén az alkalmassági feltétel 
teljesítéséhez hozzájáruló közös ajánlattevőkre vonatkozó adatokat külön-külön ebben a 
táblázatban kell megadni}:

Az ajánlattevő tekintetében {közös ajánlattétel esetén az alkalmassági feltétel 
teljesítéséhez hozzájáruló közös ajánlattevőkre vonatkozó adatokat külön-külön ebben a 
táblázatban kell megadni}:

Az ajánlattevő tekintetében {közös ajánlattétel esetén az alkalmassági feltétel 
teljesítéséhez hozzájáruló közös ajánlattevőkre vonatkozó adatokat külön-külön ebben a 
táblázatban kell megadni}:

Az ajánlattevő tekintetében {közös ajánlattétel esetén az alkalmassági feltétel 
teljesítéséhez hozzájáruló közös ajánlattevőkre vonatkozó adatokat külön-külön ebben a 
táblázatban kell megadni}:

Az ajánlattevő tekintetében {közös ajánlattétel esetén az alkalmassági feltétel 
teljesítéséhez hozzájáruló közös ajánlattevőkre vonatkozó adatokat külön-külön ebben a 
táblázatban kell megadni}:

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet tekintetében {több ilyen szervezet 
esetén az alkalmassági feltétel teljesítéséhez hozzájáruló szervezetek tekintetében 
külön-külön kell ebben a táblázatban az adatokat megadni}

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet tekintetében {több ilyen szervezet 
esetén az alkalmassági feltétel teljesítéséhez hozzájáruló szervezetek tekintetében 
külön-külön kell ebben a táblázatban az adatokat megadni}

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet tekintetében {több ilyen szervezet 
esetén az alkalmassági feltétel teljesítéséhez hozzájáruló szervezetek tekintetében 
külön-külön kell ebben a táblázatban az adatokat megadni}

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet tekintetében {több ilyen szervezet 
esetén az alkalmassági feltétel teljesítéséhez hozzájáruló szervezetek tekintetében 
külön-külön kell ebben a táblázatban az adatokat megadni}

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet tekintetében {több ilyen szervezet 
esetén az alkalmassági feltétel teljesítéséhez hozzájáruló szervezetek tekintetében 
külön-külön kell ebben a táblázatban az adatokat megadni}

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

........................
cégszerű aláírás
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21 részenként külön-külön kitöltendő

22 a megfelelő aláhúzandó, vagy a nem szükséges törlendő


