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ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 
 

 

1.  Ajánlatkér ő neve, címe, telefon-, fax száma, e-mail címe: 

 Neve: Soproni Vízmű Zrt. 
Címe: 9400 Sopron, Bartók Béla u. 42. 
Képviseli: Rádonyi László vezérigazgató 
Kapcsolattartó: Ceglédi Éva 
Telefon: +36 99519282   
Fax: +36 99519200 
E-mail: cegledi.eva@sopronivizmu.hu 

Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet 
Neve: Márkus és társai Kft 
Címe: 3100 Salgótarján, Május 1. út 64. 
Telefon: +36 32 512 100 
Telefax: +36 32 412 100 
E-mail: markusp@chello.hu 

2.  A közbeszerzési eljárás fajtája: 

 A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik Rész 113. § (1) 
bekezdése szerinti - a 307/2015. (X.27.) Korm. rendeletben foglaltak alkalmazása mellett 
- hirdetmény nélküli, összefoglaló tájékoztató meghirdetésével közzétett és az eljárást 
megindító felhívás közvetlen megküldésével indított közbeszerzési eljárás. 

Ajánlatkérő a Kbt 113. § (1) bekezdésében előírt összefoglaló tájékoztatást a 
Közbeszerzési Adatbázisban 2016. 06. 24-én tette közzé.  

3.  Közbeszerzési dokumentumok elérhetősége:  

 Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az eljárást megindító felhívással 
egyidejűleg, elektronikus úton küldi meg az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők 
részére, valamint korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen az alábbi 
elektronikus elérhetőségen teszi hozzáférhetővé: 
www.sopronivizmu.hu/hu/129-kozbeszerzesi_informaciok.html 

4.  A közbeszerzés tárgya, mennyisége: 

 A közbeszerzés tárgya: Passzív bevonatú gömbgrafitos öntöttvas csövek és idomok 
beszerzése adás-vételi szerződés keretében 

A közbeszerzés mennyisége: 
Gömbgrafitos öntöttvas csövek: 

1. Húzásbiztosítás nélkül 
- DN 400 tokos nyomócső                        1.308 m 
- DN 500 tokos nyomócső                           144 m 

2. Húzásbiztos kötéssel 
- DN 400 tokos nyomócső                           324 m 
- DN 500 tokos nyomócső                             96 m 
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Gömbgrafitos öntöttvas idomok: 
3. Húzásbiztos kötéssel 

- DN 400/90° MMQ idom                              1 db 
- DN 400/45° MMK idom                        14 db 
- DN 400/30° MMK idom                          2 db 
- DN 500/45° MMK idom                          2 db 
- DN 400 EU idom                                     8 db 
- DN 500 EU idom                                     2 db 
- DN 400/200 MMA idom                         2 db 
- DN 500/400 MMA idom                         1 db 
- DN 400/100 MMA idom                         1 db 

 
A pontos szállítási, minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési 
dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza. Amennyiben a dokumentáció 
bármelyik része meghatározott gyártmányú vagy eredetű típusú dologra, eljárásra, vagy 
védjegyre, szabadalomra ill. tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, úgy azok csak a 
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal 
egyenértékű teljesítést is elfogadja. 
   

CPV-kód:  44162500-8 
                  44163000-0 
 

5.  A szerződés meghatározása: 

 Passzív bevonatú gömbgrafitos öntöttvas csövek és idomok beszerzése adás-vételi 
szerződés keretében  

6. Sajátos beszerzési módszerek: 

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

7.  A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje 

 A szerződés teljesítésének határideje a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 
35 nap. 

8.  A teljesítés helye: 

 Soproni Vízmű Zrt., 9400 Sopron, Győri út 0375/110 hrsz. alatti telephelye 
 

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

 Az ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. Az 
ellenszolgáltatás fedezetét az ajánlatkérő saját forrásból biztosítja. 
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást az igazolt szerződésszerű teljesítést követően az 
alábbiak szerint teljesíti: 
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A vételár kifizetése a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással 
kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdéseiben foglaltakkal összhangban. 
A nyertes ajánlattevő (Eladó) részszámlázásra nem jogosult. 
Az ajánlatkérőként szerződő fél (Vevő) a szerződés teljesítésének elismeréséről 
(teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként 
szerződő fél (Eladó) teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől 
számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni a Kbt. 135. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján. A számla kiállításának feltétele a sikeres átadás-átvételt igazoló, Eladó 
részéről is aláírt teljesítésigazolás. 

Az elszámolás, a kifizetés és az ajánlattétel pénzneme: HUF. 
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező 
szerződéstervezet tartalmazza. 

Ajánlatkérő a fizetési feltételeket az alábbi jogszabályok alapján határozta meg: 
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § 

- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 135. § 

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

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

 Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt. 

11. Részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása: 

 Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban nem teszi lehetővé a részajánlattételt. 

Indokolás: Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján megvizsgálta a részekre 
történő ajánlattétel lehetőségét. A szerződés tárgyát képező csövek és idomaik egy építési 
projektben, egy konkrét létesítmény megvalósításában kerülnek felhasználásra. A 
hálózat építés során a csövek és idomaik kompatibilitását biztosítani kell, az üzemeltetés 
időszakában – az üzemeltetési költségek minimalizálása, a hibaelhárítás céljából is – a 
csőanyagok homogenitása elvárás.  A beszerzés mennyiségével összefüggő 
költséghatékonyság és az előzőekben megfogalmazott indokok nem teszik lehetővé a 
részekre történő ajánlattételt.  

12. Az ajánlatok értékelési szempontja: 

 Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a 
legalacsonyabb ár. 
 

13. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:  

 13.1. Kizáró okok:  
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k) és m) 
pontjában foglaltak szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. 

13.2. Megkövetelt igazolási mód:  
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A Kbt. 114. § (2) bek. és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 
17. §-a szerint az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem 
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) 
pont kb) alpontja esetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában 
és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni. 
A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint az alvállalkozó és adott 
esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az 
ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők 
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 

 
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő által tett nyilatkozatnak a jelen 
felhívás megküldése napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie. 

14. Az alkalmassági követelménye, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, 
megkövetelt igazolási mód: 

 14.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

14.1.1. Az alkalmasság minimumkövetelményei: 

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás 
megküldésének a napját közvetlenül megelőző 2 (két) lezárt üzleti évben a közbeszerzés 
tárgyából származó (passzív bevonatú gömbgrafitos öntöttvas csövek és/vagy idomaik 
eladása) - általános forgalmi adó nélkül - számított árbevétele nem érte el összesen a 60 
millió Ft-ot.   

Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésénél alkalmazza a Kbt. 65. § (5) bekezdésében és a 
Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakat is.   

14.1.2. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási 
mód: 

Ajánlattevő csatolja be a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja 
alapján az eljárást megindító felhívás megküldésének napját közvetlenül megelőző 2 
(két) lezárt üzleti évére vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti (passzív bevonatú 
gömbgrafitos öntöttvas csövek és/vagy idomaik eladása) - általános forgalmi adó nélkül 
számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor 
jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 
rendelkezésre állnak. 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alapján, amennyiben az 
ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal 
azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az 
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban 
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által 
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi 
és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során 
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az 
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e 
pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az 
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 
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A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek a 
közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az 
ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is 
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az 
esetben meg kell jelölni ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.  

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az 
előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági 
feltételnek történő megfelelést. 

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a 
gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában 
foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

Ajánlattevőnek és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)nek - 
a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - az alkalmassági 
követelménynek való megfelelés igazolására az ajánlatban - első körben - csak 
nyilatkozni kell arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények 
teljesülnek.  

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése szerint azokban az esetekben, 
amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a 
gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített 
ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az 
Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a 
letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől 
származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. 

Ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az 
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, 
igazolásokat  - az eljárást megindító felhívásban az adott alkalmassági követelmény 
vonatkozásában előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint -  az 
ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. 

14.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

14.2.1. Az alkalmasság minimumkövetelményei:  

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik 
az ajánlati felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) 
teljesített, a közbeszerzés tárgyával megegyező: 

- passzív bevonatú gömbgrafitos öntöttvas csövek eladásából legalább nettó 
58.000.000.-Ft összegű értékesítési referenciával, amelyet maximálisan 3 
adás-vételi szerződés keretén belül teljesített és  
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- passzív bevonatú gömbgrafitos öntöttvas idomok eladásából legalább nettó 
5.000.000.-Ft összegű értékesítési referenciával, amelyet maximálisan 3 adás-
vételi szerződés keretén belül teljesített.  

Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésénél alkalmazza a Kbt. 140. § (9) bekezdésében 
foglaltakat. 

M2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az általa ajánlott csövek és 
idomaik gyártására vonatkozóan a gyártó nem rendelkezik ISO 9001 vagy ezekkel 
egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerrel, vagy nem rendelkezik 
ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó 
tanúsítvánnyal vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló 
iratokkal.  
 
14.2.2. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási 
mód: 

M1. Ajánlattevő ismertesse a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésének napját megelőző 3 (három) 
év (36 hónap) legjelentősebb, szerződéses előírásoknak megfelelően teljesített 
szállításait. A Korm.rendelet 23. § alapján az értékelési referenciák tekintetében 
ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő másik 
szervezet nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.  

A csatolt nyilatkozatban vagy referencia igazolásban meg kell adni legalább:  

- a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét  

- az adás-vételi szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági 
minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),  

- a leszállított áruk releváns mennyiségét és szerződésben foglalt ellenértékét  

- a teljesítés idejét (év, hónap, nap) és helyét, továbbá  

- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e. 
 
A csatolt nyilatkozat(ok)ból vagy igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt 
alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés! 
 
M2. A 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 4. § (4) pontja szerint csatolja az ajánlott csövek 
és idomaik gyártójánál működő ISO 9001 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerint 
működő minőségbiztosítási rendszer alkalmazását bizonyító iratainak másolati 
példányát. Ennek hiányában ajánlatkérő elfogadja bármely más nemzeti rendszerben 
akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvány másolati példányának benyújtását 
is, vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseinek igazolását. A 
csatolt dokumentumokból azok érvényességi idejének is ki kell derülnie.  

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek a 
közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az 
ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is 
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az 
esetben meg kell jelölni ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának 
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megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. 

Ajánlattevőnek és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)nek 
csatolnia kell, olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását 
tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

Ajánlattevőnek és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)nek - 
a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - az alkalmassági 
követelménynek való megfelelés igazolására az ajánlatban - első körben - csak 
nyilatkozni kell arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények 
teljesülnek.  
Ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az 
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, 
igazolásokat - az eljárást megindító felhívásban az adott alkalmassági követelmény 
vonatkozásában előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint - az 
ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. 

15.  Az ajánlattételi határidő: 

 2016. 07. 20-án 11:00 óra 

16.  Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja:  

 16.1. Az ajánlat benyújtásának címe: 

Márkus és társai Kft, 3100 Salgótarján, Május 1. út 64., titkárság 

16. 2. Az ajánlat benyújtásának módja:  

Az ajánlatokat írásban és zártan, a 16.1. pontban meghatározott címre közvetlenül vagy 
postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat 
az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére 
az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal 
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.  

17. Az ajánlattétel nyelve, annak feltüntetése, hogy magyar nyelven kívül más nyelven 
is benyújtható-e ajánlat: 

 Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar.  

Ha bármely az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül 
kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni. Az 
idegen nyelven benyújtott iratok esetében vagy a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti 
hiteles magyar nyelvű fordítást vagy az ajánlattevő által készített vagy készíttetett felelős 
fordítást kell benyújtani. Utóbbi esetben az ajánlattevőnek kifejezetten nyilatkoznia kell, 
hogy a fordítás tartalma mindenben megegyezik az idegen nyelvű okirattal. A fordítás 
tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást 
vizsgálja 

18. Az ajánlatok felbontásának ideje és helye, az ajánlatok felbontásán jelenlétre 
jogosultak:  
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 18.1. Az ajánlatok felbontásának ideje: 2016. 07. 20-án 11:00 óra 

18.2. Az ajánlatok felbontásának helye:   

Márkus és társai Kft, 3100 Salgótarján, Május 1. út 64., tárgyaló 

18.3. az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 
68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. 

19.  Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

 Az ajánlattételi határidőtől számított 30 nap. A Kbt. 131.§ (5) bekezdése értelmében a 
nyertes, és amennyiben az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben az 
ajánlatkérő megjelölte a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőt, úgy ezen ajánlattevő 
ajánlati kötöttsége az összegezésnek az ajánlattevők részére történő megküldése napjától 
számított 30 nappal meghosszabbodik. 

20. Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ 

 Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához. 

21. Szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek: 

 Ajánlatkérő nem köti a szerződés teljesítését különleges feltételekhez. 

22. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 
projektre (programra) vonatkozó adatok:   

 Nem releváns 

23.  Egyéb követelmények és információk 

 23.1. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt 71. §-a szerint biztosítja. Az 
ajánlatkérő 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. 

23.2 Az ajánlattevőnek közvetlenül vagy postai úton zárt csomagolásban kell benyújtania 
ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig egy papír alapú - összefűzött, oldalanként 
sorszámozott, tartalomjegyzékkel ellátott - példányban, valamint egy - a papír alapú 
példánnyal mindenben megegyező - elektronikus másolati példányban (CD vagy DVD). 
Az elektronikus melléklet nem jelenti az ajánlatnak a 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet 
szerinti elektronikus benyújtását. Az elektronikus dokumentumok kívánt formátuma: 
*.pdf. Az elektronikus példányt a papíralapú végleges, aláírt ajánlatról kell elkészíteni. 
Ajánlattevő köteles csatolni a kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a fentiek 
szerinti adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben megegyezik az 
általa benyújtott eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával. Az elektronikus példány és a 
papír alapú példány közötti eltérés esetén a papír alapú példány az irányadó. A formai 
előírások részletezését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 



9 
 

23.3. Az ajánlatkérő az összeférhetetlenséggel kapcsolatban felhívja az ajánlattevők 
figyelmét a Kbt. 25. §-ában foglaltakra. 

23.4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) 
bekezdés szerinti adatokat.  

23.5. A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlatnak tartalmaznia 
kell különösen az ajánlattevő (közös ajánlattevő) kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi 
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

23.6. A Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlattevőnek (közös 
ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 

23.7. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkozni kell a Kbt. 66.§ 
(6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén 
is kifejezetten meg kell tenni. 

23.8. Az ajánlattevőnek, alvállalkozójának és adott esetben az alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell a képviseleti jogok ellenőrizhetősége 
érdekében az ajánlatot vagy annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró 
cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)t, vagy a 2006. évi V. törvény szerinti 
aláírási mintáit. Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, 
akkor csatolandó a kötelezettségvállalásra feljogosító, a meghatalmazott aláírását is 
tartalmazó, eredeti, cégszerűen aláírt meghatalmazás és a meghatalmazást cégszerűen 
aláírók aláírási címpéldányának egyszerű másolata. 

23.9. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a értelmében az ajánlattevő 
vonatkozásában a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz 
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben a gazdasági szereplő 
vonatkozásában nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás, abban az esetben erről 
nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlatba csatolni.  

23.10. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok – ha 
jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók. Az 
ajánlatkérő azonban előírja a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat (ajánlati 
nyilatkozat) eredeti aláírt példányban való benyújtását, továbbá az olyan nyilatkozat 
eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely 
követelés érvényesítésének alapjául szolgál. 

23.11. Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő jelen eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a 
Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdésében, ill. a 114. § (6) bekezdésében foglaltak szerint biztosítja. 

23.12. Közös ajánlattétel: A Kbt. 35. §-ában foglaltak szerint több gazdasági szereplő 
közösen is nyújthat be ajánlatot. A Kbt. 113. § (2) bekezdése értelmében az eljárásban 
kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az 
eljárást megindító felhívást megküldte. Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az 
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ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást - anélkül, hogy az eljárás iránt érdeklődésüket 
jelezték volna - megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot. A gazdasági 
szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult 
közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem 
küldött eljárást megindító felhívást. 

Közös ajánlattétel esetén egyebek mellett csatolni kell a közös ajánlatot benyújtók által 
kötött megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet és a 
feladatmegosztás kérdéseiről. A közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséért 
egyetemleges felelősséget kell vállalniuk az ajánlatkérővel (Vevővel) szemben. 

23.13. Az ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlatevő(k) számára a szerződés teljesítése 
érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 

23.14. Az eljárást lezáró döntésről való értesítés (írásbeli összegezés megküldésének) 
időpontja: ajánlati kötöttség időtartamán belül.  

23.15. A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés (Kbt. 79. § (2) 
bekezdés) megküldését követő naptól számított 11. napon, de legkésőbb az írásbeli 
összegezés átadását, illetve megküldését követő 30 napon belül.  

23.16. Szerződéskötés: A Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő a szerződést 
az eljárás nyertesével, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során 
a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg, ha őt az 
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel 
a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.  

23.17. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az 
ajánlattevőket terheli.  

23.18. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő 
átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján (műszaki 
átadás-átvétel napja) érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti 
Bank nem jegyzi, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) 
által, a teljesítés napján érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra 
a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott 
összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses 
dokumentum mögé kell csatolni, vagy az átszámításnál figyelembe vett értékeket, a 
vonatkozó dokumentum, formanyomtatvány megfelelő sorában föl kell töltetni.  
Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság 
megállapításához szükséges sorok (adatok,információk) vonatkozásában szükséges az 
átszámítást tartalmazó iratot becsatolni vagy az átszámításánál figyelembe vett értékeket 
feltüntetni. 

23.19. Az ajánlatkérő a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelete 30. § (4) bekezdése alapján 
felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés 
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teljesítésére pénzügyi és gazdasági (P1), valamint műszaki, illetve szakmai 
alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását (M1, M2) – a 28. § (3) bekezdése alapján 
meghatározott minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban határozta meg. 

23.20. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos 
valamennyi határidőt érintően a magyarországi helyi idő az irányadó. 

23.21. Az ajánlattevőnek az ajánlata részeként csatolni kell a szállítandó termékeknek a 
dokumentációban leírt szakmai specifikációnak való megfelelőségét bemutató szakmai 
ajánlatot a közbeszerzési műszaki leírás részét képező – megfelelően kitöltött - táblázat 
benyújtásával. A szakmai ajánlatból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a 
megajánlott termékeknek és annak, hogy megfelel(nek)-e a műszaki specifikációban, a 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott valamennyi 
követelményeknek, ezért az ajánlattevő a táblázat benyújtásán túl további 
dokumentumokat is csatolhat igazolásként.  Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján, amennyiben a megajánlott termékek – vagy azok valamelyike 
- a szakmai ajánlatban feltüntetett műszaki paraméterek alapján nem felel meg a 
közbeszerzési dokumentumban meghatározott részletes követelményeknek. 

23.22. Nemzeti elbánás: Az Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (5) bekezdésében meghatározottak 
szerint nyújt a gazdasági szereplők és az áruk számára nemzeti elbánást.  
Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az általa megajánlani kívánt áruk 
származási helyéről a külön jogszabályban, illetőleg a Közösségi Vámkódexről szóló 
tanácsi rendeletben meghatározott származási szabályoknak megfelelően. Amennyiben 
az ajánlattevő az Európai Unión kívül letelepedett, illetve az általa ajánlott áru nem 
közösségi áru, az ajánlattevőnek hivatkoznia kell arra az iratra, amely alapján – a Magyar 
Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi 
kötelezettségeivel összhangban – az ajánlattevő vagy az általa megajánlani kívánt áru 
számára nemzeti elbánást kell nyújtani.  

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdés alapján kizárhatja 
az eljárásból 

a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés], 

b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem 
kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés]. 

A 307/2015.(X.27.) Korm. rendelet 5. § alapján Ajánlatkérő jogosult kizárni az eljárásból 
azt az ajánlattevőt is, aki árubeszerzés esetében ajánlatában – az áruk összértéke 
tekintetében – 50 %-ot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nem 
kell nemzeti elbánást nyújtani. 

23.23. Üzleti titok: Az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti 
titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § előírásai 
szerint. 
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23.24. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződést a 
közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen 
ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. [Kbt. 138. § (1) bekezdés ] 

23.25. Szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információ: 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, és azok mértéke:  

- Nyertes ajánlattevő a szerződésbe foglalt teljesítési (szállítási) határidő 
késedelmes teljesítése esetén, a késedelem minden naptári napja után a teljes 
nettó ajánlati ár 0,5 %-a mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi 
kötbér maximális mértéke a teljes nettó ajánlati ár 10 %-a lehet, mely elérése 
esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a 
szerződéstől elállni a nyertes ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség 
nélkül. 

- Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért a 
nyertes ajánlattevő felelős meghiúsul, úgy nyertes ajánlattevő meghiúsulási 
kötbért köteles fizetni Ajánlatkérő részére, melynek mértéke a (nettó) ajánlati 
árnak a 15 %-a.  

- Jótállási idő: 36 hónap 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési 
dokumentum részét képező szerződés-tervezet tartalmazza. 

23.26. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy nyertes ajánlattevő 
legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi 
olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a 
megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a 
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 
nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt 
alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy 
az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. (Kbt. 138. 
§ (3) bekezdés)  

23.26. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint 
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni. 

20.  Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2016. július 06. 
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