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I. Útmutató az ajánlatok elkészítésével, benyújtásával és értékelésével 
kapcsolatban 

 

1. Az eljárás általános feltételei 

1.1. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) szabályai – a 307/2015. (X.27.) Korm. rendeletben foglaltak 
alkalmazása mellett - és végrehajtási rendeletei szerint kerül sor. Az eljárás becsült értékére 
tekintettel a Kbt. Harmadik része kerül alkalmazásra a Kbt. 113-114. § szerint. 
 
1.2. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési dokumentumok 
kiadásával ajánlatkérőnek nem célja az eljárást megindító felhívásban, a Kbt.-ben, valamint az 
egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezések megismétlése. Erre tekintettel a jelen 
közbeszerzési dokumentumok kizárólag az eljárást megindító felhívással és a vonatkozó 
jogszabályokkal összhangban értelmezendő. 
 
1.3. Az ajánlattételre irányadóak a Kbt. 113. § (2) bekezdésében foglaltak.  
 
1.4. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, akik részére az 
ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Azok a gazdasági szereplők, akik részére 
az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást – anélkül, hogy az eljárás iránt érdeklődésüket 
jelezték volna – megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot. Azok a gazdasági 
szereplők, akik részére az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosultak 
közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szerelővel, aki(k)nek az ajánlatkérő nem küldött 
eljárást megindító felhívást. 
 
1.5. Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette a 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban tett előírásokat, különösen, de nem 
kizárólagosan a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben tett előírásokat. 
 
1.6. A jelen közbeszerzési dokumentum – az érvényes ajánlattétel megkönnyítése érdekében – 
nyilatkozatmintákat tartalmaz.  
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő nem teszi kötelezővé az 
általa meghatározott dokumentumminták alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlattevőknek. 
Javasoljuk az ajánlattevőnek, hogy a dokumentumminták helyességét minden esetben 
ellenőrizzék. 
Amennyiben az ajánlattevő a dokumentumminta mellőzésével kívánja ajánlatát megtenni, 
kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai 
megfelelősége érdekében. Az iratminták kitöltése és benyújtása javasolt, de az Ajánlatkérő által 
előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja Ajánlatkérő, 
amennyiben az alkalmas az alkalmasság, illetve egyéb, az Ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által 
előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányának megállapítására. 
 
1.7. Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez – különösen a műszaki illetve 
szakmai alkalmasság körében – szükséges dokumentumokat és igazolásokat, az ajánlat 
érvényességének egyértelmű megállapításához szükséges tartalommal ajánlatkérő 
rendelkezésére bocsássa. Az ajánlattevő kockázata, ha ajánlatát hibásan vagy hiányosan nyújtja 
be, és az nem felel meg a jogszabályban, valamint az eljárást megindító felhívásban, a 
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közbeszerzési dokumentumban – amennyiben releváns, úgy a kiegészítő tájékoztatásban – 
foglalt előírásoknak, ill. ezeket hiánypótlás keretén belül nem rendezi.  
 
1.8. Az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, a becsatolt igazolások és egyéb 
dokumentumok valódiságáért az ajánlattevő felel. 
 
1.9. A kért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk 
következménye az ajánlat érvénytelenné minősítése lehet. 
 
1.10. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az eljárást megindító felhívással 
egyidejűleg, elektronikus úton, térítésmentesen küldi meg a gazdasági szereplők részére, 
egyúttal a közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen is 
hozzáférhetővé teszi a saját – eljárást megindító felhívásban feltüntetett - honlapján. A 
dokumentáció átvétele a közbeszerzési eljárásban való ajánlattétel feltétele. 

1.11. A szerződéstervezetet nem kell kitölteni, sem az ajánlathoz csatolni. 

2. Kiegészítő tájékoztatás 

2.1. A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő – aki a jelen közbeszerzési eljárásban 
ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében a Kbt. 56. §-a alapján kiegészítő 
tájékoztatást kérhet. 
 
2.2. A kiegészítő tájékoztatás kizárólag írásban – a jelen pontban megadott elérhetőségre 
közvetlenül benyújtott vagy postai kézbesítéssel küldött levélben vagy elektronikus úton vagy 
telefaxon - kérhető az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően ésszerű időben. 

Hivatalos név: Márkus és társai Kft. 

Postai cím: 3100 Salgótarján, Május 1. út 64. 

Kapcsolattartási pont: 
Címzett: Márkus Pál 

Fax: 32/412 100 

e-mail: markusp@chello.hu 

 
2.3.Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben adja meg a válaszokat a 
Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételre felkért gazdasági 
szereplők azonos feltételek mellett kapják meg faxon és elektronikus úton. 
 
2.4. A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fentiekben meghatározottak mellett – a 
könnyebb feldolgozhatóság érdekében – ajánlatkérő kéri szerkeszthető, „*.doc” formátumban 
is megküldeni.  
 
2.5. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat a gazdasági 
szereplőt terheli. Hasonló módon ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések 
megválaszolásáért, amelyeket nem a 2.2. pontban megadott elérhetőségek egyikére küldtek 
meg.  
 
2.6. A gazdasági szereplő által feltett kérdések, és az ajánlatkérő által kézbesített kiegészítő 
tájékoztatások a közbeszerzési dokumentumok részeivé válnak. Az ajánlattevők kötelesek 
ajánlatukat a kiegészítő tájékoztatásban foglaltak figyelembevételével elkészíteni és benyújtani. 
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2.7. A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi 
információkat: 

- „Passzív bevonatú gömbgrafitos öntöttvas csövek és idomok beszerzése adás-vételi szerződés 
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás. 

- a dokumentumot beküldő neve és levelezési címe, faxszáma és e-mail címe. 

3. Közös ajánlattétel 

3.1. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie az eljárást megindító 
felhívásban és a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, így különösen: 

a) a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni; 

b) a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését; 

c) rendelkezni kell a feladatmegosztás kérdéseiről; 

d) az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő 
lejárta után változás nem következhet be. 
 
3.2. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös 
Ajánlattevői megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat: 
- a közös ajánlattevők nevét; 
- azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg 

a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet; 
- az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 
- a szerződéses árból való részesedésük mértékét valamint külön-külön a közös ajánlattevők 

azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés megtörténhet; 
- valamennyi közös ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget 

vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű 
teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; 

- az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága 
vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől. 

 
3.3. Felhívjuk a tisztelt közös ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes nyilatkozatok megtételénél 
különös figyelmet fordítsanak arra, hogy a nyilatkozatok – amennyiben az szükséges – 
valamennyi közös ajánlattevőre kiterjedjenek. Úgyszintén fokozott figyelemmel járjanak el a 
kizáró okokra, az alkalmassági feltételekre vonatkozó és egyéb igazolások csatolásakor. 
 
3.4. Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag a képviselő ajánlattevő 
részére küldi meg a Kbt. által előírt és egyéb értesítéseket, tájékoztatásokat, felhívásokat. A 
közös ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelően 
rendezzék. A képviselő ajánlattevő részére kézbesített dokumentumok valamennyi közös 
ajánlattevő részére kézbesítettnek tekintendők. A megfelelő kézbesítés érdekében az ajánlatban 
meg kell adni a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt elérhetőségeit. 
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4. Az ajánlatot alkotó dokumentumok 

Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően tájékoztatja az 
ajánlattevőt, hogy az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat 
kell – lehetőleg az alábbi sorrendben – csatolni: 
 

Sor-
szám 

MELLÉKLETEK 

1.  Tartalomjegyzék oldalszámmal ellátva 

2.  Felolvasólap (M1 formanyomtatvány) 

3.  Ajánlati nyilatkozat (M2 formanyomtatvány) 

4.  Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján (M3 formanyomtatvány) 

5.  
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában 
(M4 formanyomtatvány) 

6.  
Nyilatkozat kizáró okokról az ajánlattevő(k)re vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) 17. § 
(1) bek. szerint. (M5 formanyomtatvány) 

7.  

Nyilatkozat a kizáró okokról az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő 
más szervezet vonatkozásában 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés 
szerint (M6 formanyomtatvány) 

8.  

Nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint az alkalmasság igazolásában résztvevő 
személyekről/szervezetekről (M7 formanyomtatvány) 
 
A Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni kell az ajánlatban a 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben 
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. (adott esetben)  

9.  
Nyilatkozat az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésről a Kbt. 114. § 
(2) bekezdése szerint az ajánlattevő vonatkozásában (M8 formanyomtatvány) 

10.  

Nyilatkozat az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésről a Kbt. 114. § 
(2) bekezdése szerint más szervezet vagy személy vonatkozásában 
(M9 formanyomtatvány) 

11.  Nyilatkozat az összeférhetetlenség tekintetében (M10 formanyomtatvány) 

12.  Aláírási címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített aláírásminta 

13.  Meghatalmazás (adott esetben) 

14.  
Nyilatkozat a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás tekintetében 
(M11 formanyomtatvány) 

15.  
Nyilatkozat az ajánlattevő és a megajánlott áruk származási helyéről (M12 
formanyomtatvány) 
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16.  Visszaigazoló lap (M13 formanyomtatvány) 

17.  Szakmai ajánlat 

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok 
formanyomtatványai és egyéb igazolások 

18.  
Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja 
tekintetében (M14 formanyomtatvány) 

19.  
Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja 
tekintetében (M15 formanyomtatvány) 

20.  

A 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 4. § (4) pontja szerint az ajánlott csövek és 
idomaik gyártójánál működő ISO 9001 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerint 
működő minőségbiztosítási rendszer alkalmazását bizonyító iratainak másolati 
példánya.  Ennek hiányában bármely más nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító 
szervezettől származó tanúsítvány másolati példánya vagy a minőségbiztosítási 
rendszer kiépítésére tett intézkedéseinek igazolása. 

Egyéb dokumentumok 

21.  Üzleti titkot tartalmazó iratok (elkülönítve)  

22.  Üzleti titkot tartalmazó iratok elkülönítésének indoklása 

 

5. Az ajánlati ár 

Az ajánlati árat forintban kell megadni. 
Az árajánlat készítésekor az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, a 
vonatkozó jogszabályokat, valamint az infláció mértékét a szerződés teljes időtartamára 
vonatkozóan.  
Az ajánlati árat egyösszegű átalányárként kell megadni. Az ajánlati árat nettó összegben és a 
hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti ÁFA kulcs szerinti bontásban kell a felolvasó lapon 
is megadni. 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazon költségeket, amelyek az adás-vételi szerződés 
teljesítése során akár az ajánlatkérő által támasztott feltételekkel, akár jogszabályi 
kötelezettséggel összefüggésben felmerülnek. 
Az ajánlattevő semmilyen formában és hivatkozással sem tehet változó árat tartalmazó ajánlatot. 
Az ajánlattevő a változó árat tartalmazó ajánlatot érvényteleníti. 

Az ajánlati ár mellett az ajánlatkérő semmilyen egyéb kapcsolódó szolgáltatást, kedvezményt 
nem vesz figyelembe az értékelésnél. 

 

6. Az ajánlattal kapcsolatos formai és egyéb előírások 

6.1. Az ajánlatot egy papír alapú példányban kell benyújtani.  

6.2. Követelmény továbbá az ajánlat bekötése, összefűzése vagy összetűzése. 



8 

 

6.3. Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő 
által tett hibakiigazításokat. Az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személy(ek)nek, vagy az 
arra meghatalmazott személy(ek)nek a kézjegyükkel kell ellátnia/ellátniuk a közbeiktatás, 
törlés vagy átírás dátumának feltüntetésével. 
6.4. Az ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az eredeti, aláírt ajánlatukat teljes terjedelmében 
(beleértve az összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) *.pdf formátumba beszkennelve, 
elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is nyújtsák be az ajánlatukkal közös 
csomagolásban. A papír alapú és az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlatok bírálata 
során ajánlatkérő minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe. 
6.5. A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott ajánlatok elirányításáért, vagy idő előtti 
felbontásáért ajánlatkérőt felelősség nem terheli. 
6.6. A kért példányszámú ajánlatot együttesen, egy közös borítékba, csomagba, vagy dobozba 
kell becsomagolni. A csomagolásnak roncsolás mentesen nem bonthatónak és sértetlennek kell 
lennie. 
 
A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: 
- az ajánlattevő nevét és székhelyét, 
- Passzív bevonatú gömbgrafitos öntöttvas csövek és idomok beszerzése adás-vételi szerződés 

keretében  
- Az „Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!” feliratot 
 
Üzleti titkot tartalmazó iratokra vonatkozó előírás: 

A Kbt. 44. § (1) értelmében a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § 
szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet 
is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot 
tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a 
gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági 
szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben 
részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és 
milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás 
nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

7. Az ajánlatok benyújtása 

7.1. Az ajánlatok benyújtása - írásban és zártan - személyesen vagy postai úton történhet, az 
alábbi címre: 

        Márkus és társai Kft., 3100 Salgótarján, Május 1. út 64., titkárság 
 
7.2. Az ajánlatokat személyesen munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 
8-13 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8.00 órától az ajánlattételi határidő 
lejártáig lehet benyújtani. Az ajánlatok személyesen történő átvételét az ajánlatkérő nevében 
eljáró szervezet átvételi elismervénnyel írásban igazolja. 
 
7.3. Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele 
az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai küldemények 
elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlattevő 
felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtásra. 
Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni. 
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7.4. Az ajánlatok benyújtásakor az ajánlatok átadásához szükséges időtartamot is vegyék 
figyelembe az ajánlattevők. A határidőn túl érkezett ajánlatok a Kbt. értelmében érvénytelenek, 
amely ajánlatok azonban a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerinti iratnak minősülnek. Ezért 
ajánlatkérő a késve benyújtott ajánlatokat köteles megőrizni, azok visszaszolgáltatására sem 
részekben, sem egészében nem kerülhet sor. 

8. Az ajánlat módosítása 

8.1. Az ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidő időpontjától kötve van. 
 
8.2. Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat - tekintettel a Kbt. 46. § (2) bekezdésére - sem 
részekben, sem egészében nem tudja visszaszolgáltatni. 

8.3. Amennyiben ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejárta után módosítja, vagy visszavonja 
az ajánlatát, az a Kbt. 81. § (11) bekezdése szerinti ajánlati kötöttség megsértésének tekintendő, 
melynek következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása.  

9. Bontási eljárás  

9.1. Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak, arra a felhívásban 
foglaltak az irányadók. A bontáson megjelent ajánlattevők képviselői részvételük igazolására 
egy jelenléti ívet írnak alá. 
 
9.2. Az ajánlatkérő az ajánlatok felbontását az eljárást megindító felhívásban meghatározott 
helyen és időpontban kezdi meg. Az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a 
közbeszerzés a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. A bontási 
eljárás addig tart, amíg az ajánlattételi határidőig benyújtott ajánlatok mindegyike felbontásra 
nem kerül. 
 
9.3. Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét 
(székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az 
értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. 
 
9.4. Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek 
lehetnek jelen. Ezek a személyek a felolvasó lapokba az eljárás időtartama alatt betekinthetnek. 
 
9.5. Az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő 
jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes 
ajánlattevőnek. 

10. Az ajánlatok átvizsgálása és elbírálása 

A benyújtott ajánlatokat a nyilvános felbontásukat követően az ajánlatkérő által megbízott - 
legalább három tagú (közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi 
szakértelemmel rendelkező) Bírálóbizottság ellenőrzi és bírálja el. 
Az értékelés keretén belül a bizottság saját működési rendje szerint megállapítja, hogy az egyes 
ajánlatok formailag és tartalmukat tekintve megfelelnek-e az ajánlattételi felhívás és az ajánlati 
dokumentáció előírásainak.  
Szükség esetén a hiánypótlás intézményrendszerén belül – a Kbt. 71. §- a szerint - pótolhatóak 
a hiányosságok.  
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Az ajánlatkérő megvizsgálja az ajánlatokat az aránytalanul alacsony ár [Kbt. 72. § (1)] 
tekintetében.  
Az ajánlatkérő a Kbt. 72. §-a szerint jár el az aránytalanul alacsony ár és az egyéb aránytalan 
vállalások tekintetében.  
 
Az ajánlatkérő az értékelés további szakaszában – az ajánlattevők egyidejű értesítése mellett – 
javítja az ajánlatokban található esetleges nyilvánvaló számítási hibákat [Kbt. 71.§ (11) 
bekezdés].  
Az ajánlatkérő az ajánlatok érvénytelensége megállapítása tekintetében a Kbt. 73. §-a szerint 
jár el. Az ajánlattevő jelen eljárásban történő kizárásáról ajánlatkérő a Kbt. 74. §-ában foglaltak 
szerint eljárva dönt. 

 
11. Az ajánlatok értékelése 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár értékelési szempontja szerint [Kbt. 76. § (2) bek. 
a) pont] bírálja el.  

Az értékelésnél a nettó egyösszegű ajánlati árak kerülnek összehasonlításra. 

 
12. A szerződéskötés 

Az Ajánlatkérő az eredményes közbeszerzési eljárás esetén az eljárásban nyertes ajánlattevővel 
– közös nyertes ajánlattevőkkel – írásban köt szerződést. Az összegezés megküldését követően 
felveszi a kapcsolatot a nyertes ajánlattevővel, és a szerződéstervezet, valamint az ajánlat 
tartalma szerint – a szerződéskötési moratórium lejártát követően - köti meg a szerződést.  

13. A Kbt. 73. § (5) bekezdés szerinti tájékoztatás 

A Kbt. 73. § (5) bekezdése értelmében ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban 
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást 
kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 
A fenti előírásra tekintettel Ajánlatkérő az alábbiakban megadja azoknak a szervezeteknek 
(hatóságoknak) a nevét és elérhetőségét, amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást 
kaphat: 
 
Nemzetgazdasági Minisztérium (munkabiztonság) 
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tár 2-4. 
Levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 
Web: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium 
A tájékoztatással és tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása az alábbiak szerint történik: 
A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztálya 
Munkavédelmi Információs Szolgálatot (MISZ) működtet: 
Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80/204-292 
E-mail cím: munkaved-info@ommf.gov.hu 
A megyeszékhelyeken, a helyszínen a Fővárosi, Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 
Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztályai 
(elérhetőségeik megtalálhatóak a http://www.ommf.gov.hu/index.php honlapon az 
„Elérhetőségek/Munkavédelmi felügyelőségek” menüpont alatt) segítik tájékoztatással és 
tanácsadással a munkáltatókat és a munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az 
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érdekképviseleteket munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlásában, kötelezettségeik 
teljesítésében. 
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 
Székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. 
Tel.: 06-1- 477-5700 
Fax: 06-1- 477-5800 
Honlap: www.munka.hu 
 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal (munkaegészségügy) 
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Tel.: 06-1/476-1100 (központi telefonszám) 
E-mail cím: tisztifoorvos@oth.antsz.hu 
 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (bányászati munkavédelem) 
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95. 
Tel.: 06-1/301-2900 (központi telefonszám) 
Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80/204-258 
E-mail cím: hivatal@mbfh.hu 
2015. április 01-től a megyei kormányhivatalokba integrálódott területi bányakapitányságok 
elérhetősége és illetékességi területe megtalálható a www.mbfh.hu honlapon az 
„Elérhetőség/Korábbi bányakapitányságok”menüpont alatt. 

 
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (környezetvédelem) 
Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A. 
Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.:675 
Ügyfélszolgálat: Zöld-pont Iroda, 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. fsz. 6. 
Telefon: +36 1 224 9100 
E- mail cím: orszagos@zoldhatosag.hu 
zoldpont@oktvf.gov.hu 
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 
A megyeszékhelyeken, a helyszínen a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosztályai (elérhetőségeik megtalálhatóak a 
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/teruletifelugyelosegek.php honlapon) adnak 
tájékoztatást a gazdasági szereplőknek. 
 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 
Telefonszám: +36-1-412-9742 
E-mail cím: info@szgyf.gov.hu 
Honlap: www.szgyf.gov.hu 
A megyeszékhelyeken a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság megyei kirendeltségei 
(elérhetőségeik megtalálhatóak a www.szgyf.gov.hu honlapon) adnak tájékoztatást a gazdasági 
szereplőknek. 
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14. Az ajánlattétellel kapcsolatos költségek 

14.1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az 
ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevő által kidolgozott ajánlatért ellenérték nem 
igényelhető. 
 
14.2. Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem 
részeiben, az ajánlatot Ajánlatkérőnek a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint öt évig meg kell 
őriznie. 
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II. 
 

ADÁSVÉTELI SZERZ ŐDÉS 
tervezet 

 

 

mely létrejött egyik részről, mint 
 

Vevő: Soproni Vízmű Zrt. 
Vevő székhelye: 9400 Sopron, Bartók Béla utca 42. 
Nyilvántartó bírósága: Győri Törvényszék Cégbírósága 
Vevő cégjegyzékszáma: 08-10-001717 
Vevő adóigazgatási száma: 11611226-2-08 
Vevő bankszámlaszáma: 102000294-33418045-00000000 
Képviseli: Rádonyi László vezérigazgató 
Kapcsolattartó: Pajorné Vados Gabriella létesítményfelelős 
 Tel: +36-99-519-256 

(a továbbiakban: Vevő) 

 

a másik részről, mint 

Eladó: …………………………………………… 

Eladó székhelye: ………………………………………….... 

Nyilvántartó bíróság: …………………………………………… 
Eladó cégjegyzékszáma: …………………………………………… 
Eladó adóigazgatási száma:  …………………………………………… 
Eladó bankszámlaszáma: …………………………………………… 
Képviseli: …………………………………………… 
Kapcsolattartó: …………………………………………… 
 Tel:.............................................................. 
 

 (a továbbiakban: Eladó) együttesen: Szerződő felek között az alábbi feltételekkel: 
 
 
 

Előzmények 
 

Szerződő felek rögzítik, hogy a Vevő - mint közszolgáltató ajánlatkérő - a 307/2015. (X. 27.) 
Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti, uniós értékhatár alatti, a Kbt. 113. § 
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szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le a „Passzív bevonatú gömbgrafitos öntöttvas 
csövek és idomok beszerzése adás-vételi szerződés keretében” tárgyában. 

Vevő a közbeszerzési eljárás során az Eladót hirdette ki az eljárás nyertesének, ennek 
megfelelően a Szerződő felek a Kbt. szerinti törvényes határidőn belül adásvételi szerződést 
(a továbbiakban: szerződés) kötnek egymással. 
 

I.  A szerződéses okmányok 
 
1. Szerződő felek kijelentik, hogy a teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés 
törzsszövege tartalmazza, tekintettel arra, hogy a jelen szerződést a közbeszerzési eljárás 
eredménye alapján kötötték meg egymással. 
 
2. Szerződő felek szerződéses megállapodását az alábbi dokumentumok tartalmazzák: 
a.) Vevő által ajánlatkérőként kiadott eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési 
dokumentum; 
b.) kiegészítő tájékoztatás (adott esetben) 
c.) Eladó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata. 
 
 

3. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen fejezet 2. pontjában említett dokumentumok fizikailag 
nem kerülnek csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, de mindkét fél számára ismert azok 
tartalma. 

II. Szerződés tárgya 

1. A szerződés tárgyát képezi a passzív bevonatú gömbgrafitos öntöttvas csövek és idomok 
- a jelen szerződés 1. számú mellékletében rögzített árulistának megfelelően történő - (a 
továbbiakban: áruk) leszállítása Vevő részére. Ennek alapján Vevő megrendeli, Eladó pedig 
elvállalja Eladó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata és az eljárás eredményeként kötött 
jelen adásvételi szerződés teljesítését.  

 
 
III. Szerződés teljesítésének helye, teljesítési határidő 

 
1. Teljesítés helye: Soproni Vízmű Zrt.,  9400 Sopron, Győri út 0375/110 hrsz. alatti telephelye. 

2. Teljesítési határidő: a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 35 nap. 

 

 

IV. Szerződő felek jogai és kötelezettségei 
 

1. Eladó a szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatait - a jelen szerződésben rögzített 
előírások figyelembevételével - a Vevő érdekében, annak utasításai szerint, a hatályos 
jogszabályokkal és a szakmai-etikai előírásokkal összhangban köteles végrehajtani. 

2. Az Eladó köteles az áruk szállításáról a Vevőt előzetesen - legalább 3 nappal előbb - 
értesíteni.  
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3. Az Eladó az árukat a sérülésmentes szállítást biztosító módon, a vonatkozó előírásoknak 
megfelelő magyar nyelvű terméktájékoztatóval és használati utasítással ellátva köteles 
leszállítani a jelen szerződés II. 1. pontjában meghatározott teljesítési helyre. 
  
4. A Vevő részéről az áruk mennyiségi átvételére a jelen szerződés VIII.4.1. pontjában 
megjelölt személy, vagy a helyettesítésére kijelölt felelős személy jogosult.  
 
5. Az átadás-átvétel során észlelt sérült, hibás darabokat a Vevő nem veszi át, illetőleg kifogását 
azonnal jelzi az Eladónak, aki a kifogásolt darabokat 10 napon belül köteles kicserélni. Az 
átvételkor észlelt mennyiségi és sérülésre vonatkozó kifogásokat a felek jegyzőkönyvben 
rögzítik. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Vevőnek az átadás-átvétel során nem kell vizsgálnia 
a leszállított áru azon tulajdonságait, amelyekre a jelen szerződés VI. fejezete szerinti jótállás 
kiterjed.  
 
6. A Szerződő felek megállapodnak, hogy teljesítésnek kizárólag a hibáktól és hiányoktól 
mentes átadás minősül, amelyre való tekintettel a Vevő megtagadhatja az átvételt abban az 
esetben is, ha az áru hibás, de kijavítása vagy pótlása nem akadályozná a rendeltetésszerű 
használatot.  
 
7. Eladó alvállalkozó igénybevételére a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően jogosult. Eladó a 
jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 
Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely 
anélkül nem következett volna be.  
 
8. Eladó a benyújtott ajánlatában foglalt Alvállalkozó személyében történő változtatást 
előzetesen egyeztetni köteles a Vevővel. Az Alvállalkozói kör bármilyen változtatására 
kizárólag a Kbt. rendelkezései szerint van lehetőség.  

9. Eladó kijelenti és szavatol azért, hogy a szerződés tárgyát képező teljesítés a tevékenységi 
körébe tartozik, vagyis az áruk leszállításhoz szükséges tapasztalattal, szakértelemmel és 
szakértőkkel, továbbá műszaki-technikai háttérrel rendelkezik, illetve a teljesítés során 
folyamatosan rendelkezni fog.  

10. Amennyiben az Eladónak a teljesítés érdekében információra van szüksége, köteles az 
információ igényéről Vevőt haladéktalanul értesíteni. Vevő vállalja, hogy Eladó által ésszerűen 
kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt, adatot, nyilatkozatot, 
hozzájárulást indokolatlan késedelem nélkül Eladó rendelkezésére bocsát.  

11. Szerződő feleket a jelen szerződés fennállása alatt, különösen a tájékoztatás terén, egymás 
irányában fokozott együttműködési kötelezettség terheli. A Vevő partnereivel történő 
együttműködés magába foglalja különösen a folyamatos információcserét, a szükségszerű 
tájékoztatást, egyeztetéseket.  

12. Szerződő felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, 
mely a szerződés teljesítését érinti, különösen azokról, melyek a szerződés határidőben történő 
teljesítését akadályozhatják, vagy veszélyeztethetik. Felek az értesítés elmulasztásából vagy 
késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartoznak.  
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V. Vételár, fizetési feltételek 
 

1. Vételár 

1.1. A jelen szerződés II. 1. pontjában rögzített áruk vételára  

………………………….,- Ft + ÁFA,  
azaz ………………………………………………………………… forint + ÁFA. 

1.2. A szerződés jelen fejezetének 1.1. pontjában rögzített vételár magában foglalja a 
szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos szállítást, rakodást, továbbá valamennyi adót, illetéket, 
és egyéb jogcímen fizetendő összes költséget, ezért az Eladó más jogcímen semmilyen további 
ellenérték felszámítására nem jogosult.  

1.3.  Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya 
alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő 
felek minden külön nyilatkozata, szerződésmódosítás nélkül módosítja.  

2. Fizetési feltételek 

2.1.  A teljesítés igazolása a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint történik. Vevő az Eladó 
teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb 
Eladó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) 
napon belül írásban nyilatkozik. Eladó szerződésszerű teljesítésének elfogadására a Vevő 
képviseletében a jelen szerződés VIII.4.1. pontjában megnevezett személy  jogosult.   

2.2. A Vevő a leszállított áruk ellenértékét az Eladó által – az áru átadás-átvételét és a 
teljesítésigazolás kiállítását követően, a teljesítésigazolás tartalmának, valamint a 
jogszabályoknak megfelelően – kiállított számla alapján, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései 
szerint a számla kézhezvételének napját követő 30 (harminc) naptári napon belül, banki 
átutalással fizeti meg.  

2.3. Vevő előleget és részszámlázási lehetőséget nem biztosít.  

2.4. A kifizetés során az Art. 36/A. §-ára figyelemmel kell eljárni. 

2.5. Fizetési késedelem esetén Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles az 
Eladó részére megfizetni, kivéve, ha az erre irányuló igény érvényesítése során a késedelmét 
kimenti. 

2.6. Eladó a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja szerint kötelezettséget vállal arra, hogy nem 
fizet, illetve nem számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak.  

 
VI. Jótállás 

 
1. A Szerződő felek rögzítik, hogy az Eladó jótállást vállal azért, hogy a szállított áru az 
átadáskor, hiba- és hiánymentes, továbbá mennyiségében és minőségében megfelel a jelen 
szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban foglalt előírásoknak.  
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2. A jótállás időtartam: az áruk átadásáról számított 36 hónap.  
 
3.Az Eladó kijelenti, hogy jótállással kapcsolatos részteles feltételeket az átadás-átvétel során 
a Vevő részére az áruval együtt átadott terméktájékoztató tartalmazza.  
 
4. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Vevő a szállított áruval kapcsolatos minőségi kifogásait a 
jótállási időn belül bármikor, a hiba észlelését követő azonnali értesítéssel jogosult 
érvényesíteni.  
Az áru tulajdonjogának az átruházása esetén a jótállási, szavatossági igények érvényesítésére 
annak megszerzője jogosult.  
 
5. Az Eladó szavatol azért, hogy az áru új, annak tulajdonjogát per-, teher- és bármely egyéb 
igénytől mentesen ruházza át a Vevőre.  
 

VII. Szerződést megerősítő biztosítékok 
 

1. Késedelmi kötbér: 
Az Eladó a szerződésbe foglalt teljesítési (szállítási) határidő késedelmes teljesítése esetén, a 
késedelem minden naptári napja után a teljes nettó vételár 0,5 %-a mértékű késedelmi kötbért 
köteles fizetni. A késedelmi kötbér maximális mértéke a teljes nettó vételár 10 %-a lehet, mely 
elérése esetén a Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől 
elállni az Eladóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül. 
 
2. Meghiúsulási kötbér: 
Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért az Eladó felelős meghiúsul, úgy az 
Eladó meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Vevő részére, melynek mértéke a nettó vételár 15 
%-a.  
 
3.  A Szerződő felek rögzítik, hogy az Eladó a kötbér összegét a Vevő felszólításától számított 
8 (nyolc) napon belül köteles a Vevő bankszámlájára átutalni, illetve a Vevő választása szerint, 
a Kbt. szabályai szerint, jogosult a kötbér igényét az Eladó részére a jelen szerződés szerint 
fizetendő díjból történő levonás útján vagy az Eladóval szemben fennálló bármely más 
követelésébe történő beszámítással.  A Vevő a fentieken túlmenően is jogosult az Eladótól a 
kötbér összegét meghaladó kárának a megtérítését követelni.  
 

VIII. Együttm űködés, értesítések 

 

1. A teljesítés során az Eladó köteles együttműködni a Vevővel, továbbá köteles a szükséges 
egyeztetéseket lefolytatni, az elvárható szakmai támogatást megadni, illetve igénybe venni.  

2. Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon elküldött írásbeli üzeneteket is. Kétség 
esetén mind levél, mind fax esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél 
részére az üzenetet elküldte. Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott postai küldemény 
esetén feladóvevénnyel, hiba és megszakításmentes adást tartalmazó fax igazoló jelentéssel. 
Felek ugyanakkor kötelezik magukat arra, hogy a szerződés teljesítése szempontjából 
különösen fontos iratokat (számla, bizalmas iratok) személyesen, illetve ajánlott, tértivevényes 
levél útján juttatják el a címzett részére.  
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3. Elektronikus úton csak olyan információátadásra kerülhet sor, amelyhez közvetlenül 
jogkövetkezmény nem fűződik.  

4. A Szerződő felek kapcsolattartóinak elérhetőségei:   

4.1. Vevő kapcsolattartója: 
Név: Pajorné Vados Gabriella 
postacím: 9401 Sopron, Pf: 41. 
tel.: +36-99-519-256 
fax: +36-99-519-200 
 
4.2. Eladó kapcsolattartója:  
Név: …………………….  
postacím: …………………….  
tel.: …………………….  
fax: …………………….  
 
5. A kapcsolattartásra kijelölt személyében történő változásról a Szerződő felek kötelesek 
egymást 2 (kettő) munkanapon belül írásban értesíteni.  

6.  Felek megállapodnak, hogy az egymás közötti kommunikáció során a joghatás kiváltására 
alkalmas információközlésnek a fax, vagy tértivevényes levél útján közölt adatok továbbítását 
fogadják el.  
 

 
IX. A szerződés módosítása  

 

1. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141.§-a szerinti esetekben 
módosíthatják. A szerződésmódosítást a felek kötelesek írásba foglalni.  

 
 

X. Vegyes rendelkezések 
.  
1. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés – a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal – 
nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, így harmadik személy részére a kiadása nem 
tagadható meg.  

2. Az Eladó – a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapján - köteles a szerződés teljesítésének 
teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 
143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíteni.  

3.  Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha  
 
a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel 
meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.  
b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem 
felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.  
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4.  Felek továbbá tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek 
(Állami Számvevőszék, Európai Számvevőszék, Európai Bizottság, Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatal, belső ellenőrző szervezetek) feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési 
eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, s 
részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem 
tagadható meg.  

5. Vevő a jelen szerződés megfelelő teljesítésének esetére hozzájárul ahhoz, hogy Eladó a jelen 
szerződés szerinti tevékenységét referencia anyagában feltüntesse.  
 
6. A szerződés teljesítése során a Szerződő felek kötelesek egymással együttműködni és 
egymást kölcsönösen tájékoztatni. Felek kötelesek a jelen szerződéssel kapcsolatos, vagy abból 
eredő minden vitájuk rendezését tárgyalás útján megkísérelni. Amennyiben ez 15 (tizenöt) 
naptári napon belül nem vezetne eredményre, a Szerződő felek a jelen szerződéssel kapcsolatos 
bárminemű esetleges jogvitájuk elbírálására - a pertárgyértéktől függően - alávetik magukat a 
Soproni Járásbíróság, illetve a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességének.  
 
7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel 
kapcsolatos ellentmondás esetén a magyar jog szabályai, így különösen a Ptk., a Kbt., valamint 
a Közbeszerzési Eljárás dokumentumai az irányadók.  

8. Szerződő felek kijelentik, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személyek és 
képviseletben nem korlátozott képviselői útján a jelen szerződést jogosultak aláírni.  
 

Jelen szerződés 4 példányban készült és véleményeltérés nélkül az aláírás napján lép hatályba. 

 

Sopron, 2016. ………………... 

 

 ……………………………….. ………………………………..  
 Vevő Eladó 
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III. 
KÖZBESZERZÉSI M ŰSZAKI LEÍRÁS 

 
 
III.1. A SZERZŐDÉS 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 

 
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 

 
 

III.2. A szerződés tárgyát képező termékekre szükséges, érvényes és hatályos 
engedélyek, műszaki követelmények:  

 
o  ivóvizes környezeti alkalmazáshoz egészségügyi alkalmasság (ÁNTSZ OTH engedély a 

201/2001. (X. 25.) Korm. Rendelet 8.§. szerint, hatályos módosítás 2013.12.01-től), 
 
o gyártó által kiállított Teljesítmény-nyilatkozat a (275/2013. (VII.16.) Korm. Rendelet, 

illetve a 305/2011/EU szerint). 
 

o Anyagjellemző: 
• MSZ EN 545:2011 

o Nyomástartomány: 
• MSZ EN 545:2011 szerinti C 30 vagy magasabb 

o Korrózióvédelem csövek esetében: 
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• külső 
− PE bevonat (MSZ EN 14628:2005) vagy 
− PUR bevonat (MSZ EN 15189:2006)  

• belső 
− cementhabarcs bevonat (ISO 4179:2005) vagy 
− PUR bevonat (MSZ EN 15655:2009) 

o Korrózióvédelem idomok esetében: 
• külső 

− megerősített epoxi (min. 250 µm) bevonat  
 (MSZ EN 14901:2006 vagy DIN 3476:1996)  

• belső 
− cementhabarcs bevonat (ISO 4179:2005) vagy 
− megerősített epoxi (min. 250 µm) bevonat 

(DIN 3476:1996) 
o Mérettartomány:  

• 400 ≤ DN ≤ 500 mm. 
o Csőkötések: tokos gumigyűrűs 

• nem húzásbiztos kötések 
− TYTON gumigyűrű 
− Standard gumigyűrű 

• húzásbiztos kötések 
− TYTON SIT gumigyűrű 
− Standard Vi gumigyűrű 

 
o Vonatkozó szabványok: 

 
MSZ EN 545:2011  Vízvezetékek gömbgrafitos öntöttvas csövei, csőidomai, tartozékai és 

kötéseik. Követelmények és vizsgálati módszerek 
MSZ EN 14628:2005 Gömbgrafitos öntöttvas csövek, csőidomok, tartozékok. A csövek 

külső polietilén bevonatai. Követelmények és vizsgálati módszerek 
MSZ EN 15189:2006 Gömbgrafitos öntöttvas csövek, csőidomok és tartozékok. A csövek 

külső poliuretán bevonata. Követelmények és vizsgálati módszerek 
ISO 4179:2005 Gömbgrafitos öntöttvas csövek és idomok. Belső cementhabarcs 

bevonat 
MSZ EN 15655:2009 Gömbgrafitos öntöttvas csövek, csőidomok, tartozékok. A csövek és a 

csőidomok belső poliuretánbevonatai. Követelmények és vizsgálati 
módszerek 

MSZ EN 14901:2006 Gömbgrafitos öntöttvas csövek, csőidomok és tartozékok. A 
gömbgrafitos öntöttvas csőidomok és tartozékok (nagy 
igénybevételnek kitett) epoxibevonata. Követelmények és vizsgálati 
módszerek 

DIN 3476:1996 Csőidomok és tartozékok nyers- és ivóvízhez. Korrózióvédő por- és 
folyékonylakk belső bevonatok. Követelmények és vizsgálati 
módszerek 

MSZ EN 1563:1996 Öntészet. Gömbgrafitos öntöttvas 
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Szállítandó csövek és idomok  
 
A szállítandó csöveknek és idomoknak egy gyártótól kell származniuk. 
A csövek és idomok csőkötéseihez alkalmazott gumigyűrűknek a nem húzásbiztos és a 
húzásbiztos változat esetén is azonos típusúnak kell lenni. 
 
Szállítás, rakodás  
 

Az Eladó a megkötésre kerülő Adás-vételi szerződés alapján saját költségére köteles gondoskodni 
a leszállított áru Vevő telephelyére történő szállításáról és az átvétel helyén annak lerakodásáról. 

Szállítási cím: Sopron, Győri út hrsz.: 0375/110 (Soproni Vízmű Zrt. külső raktára) 

Vevő a megadott szállítási címen munkaidőben, 7:00-15:00-ig biztosítja a szállító bejutását és az 
áru lerakásához elegendő rakodási területet. 

 
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, a megnevezés mellett a „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezést kell érteni.



23 

 

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

       

Sorszám Mennyiség Beszerzendő áru Megajánlott termék  

    kereskedelmi megnevezése gyártója Közbeszerzési műszaki leírásban  

      előírtaknak mindenben  

      megfelel nem felel meg 

Passzív bevonatú gömbgrafitos öntöttvas csövek      

1. 1308 m DN 400 tokos nyomócső húzásbiztosítás nélkül         

2. 144 m  DN 500 tokos nyomócső húzásbiztosítás nélkül         

3. 324 m DN 500 tokos nyomócső húzásbiztos kötéssel         

4. 96 m DN 400 tokos nyomócső húzásbiztos kötéssel         

         

Passzív bevonatú gömbgrafitos öntöttvas idomok húzásbiztos kötéssel     

5. 1 db DN 400/90° MMQ idom         

6. 14 db DN 400/45° MMK idom         

7. 2 db DN 400/30° MMK idom         

8. 2 db DN 500/45° MMK idom         

9. 8 db DN 400 EU idom         

10. 2 db  DN 500 EU idom         

11. 2 db DN 400/200 MMA idom         

12. 1 db DN 500/400 MMA idom         

13. 1 db DN 400/100 MMA idom         

       

Megjegyzés:       
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IV. 
NYILATKOZATMINTÁK  
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M1 formanyomtatvány 

FELOLVASÓ LAP 

1. Ajánlattevő adatai: 1 

Név:  

Székhely:  

Telefonszám:  

Fax:  

E-mail:  

Belföldi adószám:  

Képviselő neve:  

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

 

3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

 

 

1. Ajánlati ár (nettó) ......................,- Ft 

 

 

 

 

Kelt……………..2016……………….hó…..…nap 

 

 

cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi közös ajánlattevő cég adatait, a 
konzorciumi megállapodásnak megfelelően megjelölve a képviselőt. 
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M2 formanyomtatvány 

 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 

a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint 

 

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

Alulírott …………………………………………………………………………………..,mint 
a(z)…....................................................................................................................................(név)
….....................................................................(székhely) ajánlattevő2 képviselője a fenti 
tárgyú közbeszerzési eljárásban  

 

nyilatkozom, hogy 

 

� miután az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok feltételeit 
megvizsgáltuk, az abban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt 
megértettük, azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk.  

� az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglaltakat 
elegendőnek tartjuk megalapozott ajánlatunk elkészítéséhez.  

� nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés 
megkötésére és szerződés szerinti teljesítésre az ajánlat részét képező 
Felolvasólapon rögzített áron. 

 

 

Kelt:……………..……..2016……….hó……nap 

 

      
cégszerű aláírás 

 

 

                                                           
2 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek önállóan be kell nyújtania. 
Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését! 
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M3 formanyomtatvány 

 

NYILATKOZAT  

a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján3 

 
A közbeszerzés tárgya: Passzív bevonatú gömbgrafitos öntöttvas csövek és idomok 

beszerzése adás-vételi szerződés keretében 

 
Alulírott …………………………………………………………………………………..,mint 
a(z)…....................................................................................................................................(név)
….....................................................................(székhely) ajánlattevő4 képviselője a fenti tárgyú 
közbeszerzési eljárásban  

n y i l a t k o z o m ,  h o g y  

1) Társaságunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 
XXXIV. törvény értelmében  

mikrovállalkozásnak / 

kisvállalkozásnak /  

középvállalkozásnak5 minősül. 

 

VAGY 

2) Nem tartozunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. 
évi XXXIV. törvény hatálya alá.6 

 

 

Kelt:………………..………..2016……….hó……nap 

 

      
cégszerű aláírás 

 

                                                           
3 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek önállóan be kell nyújtania. 
4 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését! 
5 A megfelelő válasz aláhúzandó! 
6 Amennyiben a vállalkozás nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. 

évi XXXIV. törvény hatálya alá, úgy ezt a választ szükséges aláhúzni! 
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M4 formanyomtatvány 

 

NYILATKOZAT  

a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában  

 

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

 

Alulírott ………………………………………………………………………………….., mint 
a(z)…....................................................................................................................................(név)
….....................................................................(székhely) ajánlattevő7 képviselője a fenti tárgyú 
közbeszerzési eljárásban  

 

a z  a l á b b i a k r ó l  n y i l a t k o z o m8:  
 
 
 

a közbeszerzésnek az a része (részei) 
amelyeknek teljesítéséhez alvállalkozót 

kívánunk igénybe venni (az egyes 
közbeszerzési tevékenységek és 

munkarészek megjelölése) 

ezen részek tekintetében igénybe venni 
kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 
ismert alvállalkozók neve és székhelye: 

 

  

  

  

 

 
Kelt:……………..2016……….hó……nap 

      
cégszerű aláírás 

 
 

                                                           
7 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését! 
8 A táblázatokban a nemleges választ is kérjük jelezni! 
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M5 formanyomtatvány 

 
NYILATKOZAT 9  

a kizáró okokról ajánlattevő(k)re vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) 17. § (1) bek. szerint 

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

 

Alulírott …………………………………………………………………………………..,mint 
a(z)…....................................................................................................................................(név)
….....................................................................(székhely) ajánlattevő10 képviselője a fenti tárgyú 
közbeszerzési eljárásban  

 
a z  a l á b b i a k r ó l  n y i l a t k o z o m : 

 
I. Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 
62. § (1) bekezdés g) – k) és m) pontja szerinti kizáró okok. 

 

II. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a következő nyilatkozatot tesszük 

1.) A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok tekintetében a 321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet (Kr.) 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontja szerint 
külön is nyilatkozom, hogy olyan társaságnak minősülünk, amelyet szabályozott tőzsdén nem 
jegyeznek/jegyeznek11 

2.) Mint szabályozott tőzsdén nem jegyzett12 ajánlattevő az alábbiak szerint nyilatkozom a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. 
évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. §   r) pont ra)-rb) vagy 
rc)-rd) pontja13 szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és állandó 
lakóhelyéről: 

                                                           
9 Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik. 
10 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését! 
11 A megfelelő rész aláhúzandó. 
12 Csak abban az esetben kitöltendő, ha az ajánlattevő az 1.) pontban szabályozott tőzsdén nem jegyzett 

ajánlattevőként tüntette fel magát. 
13 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja: 

 r) tényleges tulajdonos: 

 ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok 

vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal 

összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
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Tényleges tulajdonos(ok) neve Tényleges tulajdonos(ok) lakóhelye: 

  

  

 

 

 

Kelt:……………..2016……….hó……nap 

 

      
cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 

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

 rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

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

 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 

 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, 

illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy 

vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 
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M6 formanyomtatvány 

 

NYILATKOZAT 14  

a kizáró okokról az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 

vonatkozásában 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés szerint 

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

 
Alulírott …………………………………………………………………………………..,mint 
a(z)…....................................................................................................................................(név)
….....................................................................(székhely) ajánlattevő15 képviselője a fenti tárgyú 
közbeszerzési eljárásban  

 
a z  a l á b b i a k r ó l  n y i l a t k o z o m : 

 

az eljárásban részt vevő alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő 
más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt.) 62. § (1) bekezdés g) – k) és m) pontja 
szerinti kizáró okok.  

 

 

Kelt:……………..2016……….hó……nap 

 

      
cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik. 
15 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését! 



32 

 

M7 formanyomtatvány 

 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint az alkalmasság igazolásában részt vevő 
személyekről/szervezetekről1617 

 
 
A közbeszerzés tárgya: Passzív bevonatú gömbgrafitos öntöttvas csövek és idomok 

beszerzése adás-vételi szerződés keretében 
 
Alulírott …………………………………………………………………………………..,mint  
a(z)…....................................................................................................................................(név) 
….....................................................................(székhely) ajánlattevő18 képviselője a fenti tárgyú 
közbeszerzési eljárásban  

 

n y i l a t k o z o m ,  h o g y   
 
a.) eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek történő 
megfeleléshez más szervezet vagy személy kapacitására nem támaszkodunk 

vagy   
 

b.) eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek történő 
megfeleléshez más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk az alábbiak szerint:  
 
 
Szervezet vagy személy neve, 
székhelye/címe  

A felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon 
alkalmassági minimum követelmény (követelmények), 
melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet kapacitására (is) támaszkodik 

 
 

 

 
 

 

  

Kelt:……………..2016……….hó……nap 

      
cégszerű aláírás 

                                                           
16 A megfelelő rész aláhúzandó! 
17 A b.) pont esetében a táblázatot ki kell tölteni és a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni 
kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses 
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
18 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését! 
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M8 formanyomtatvány 

 

NYILATKOZAT  

 
az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésről a Kbt. 114. § (2) bekezdése 

szerint az ajánlattevő vonatkozásában 
 
 
 
A közbeszerzés tárgya: Passzív bevonatú gömbgrafitos öntöttvas csövek és idomok 

beszerzése adás-vételi szerződés keretében 
 
Alulírott …………………………………………………………………………………..,mint  
a(z)…....................................................................................................................................(név) 
….....................................................................(székhely) ajánlattevő19 képviselője a fenti tárgyú 
közbeszerzési eljárásban  

 

 

n y i l a t k o z o m ,  h o g y   
 
 
az általunk igazolni kívánt - az eljárást megindító felhívásban előírt - alkalmassági követelmények 
teljesülnek.  

 

 

 
 

 
Kelt:……………..2016……….hó……nap 

 

      
cégszerű aláírás 

 
 

 
 
 

 
 

                                                           
19 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését! 
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M9 formanyomtatvány 

 

NYILATKOZAT  

 
az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésről a Kbt. 114. § (2) bekezdése 

szerint más szervezet vagy személy vonatkozásában20 
 
 
 
A közbeszerzés tárgya: Passzív bevonatú gömbgrafitos öntöttvas csövek és idomok 

beszerzése adás-vételi szerződés keretében 
 
Alulírott …………………………………………………………………………………..,mint  
a(z)…....................................................................................................................................(név) 
….....................................................................(székhely) kapacitást biztosító szervezet 
képviselője a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban  

 

 

n y i l a t k o z o m ,  h o g y   
 
 
az általunk igazolni kívánt - az eljárást megindító felhívásban előírt - alkalmassági 
követelményeknek  megfelelünk.  

 

 

 
 
 
Kelt:……………..2016……….hó……nap 

 

      
cégszerű aláírás 

 
 

 
 

                                                           
20 Csak abban az esetben kitöltendő, amennyiben ajánlattevő más szervezet vagy személy kapacitását veszi 
igénybe! 
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M10 formanyomtatvány 

 

NYILATKOZAT  

az összeférhetetlenség tekintetében 

 
 
 
A közbeszerzés tárgya: Passzív bevonatú gömbgrafitos öntöttvas csövek és idomok 

beszerzése adás-vételi szerződés keretében 
 
 

 

Alulírott …………………………………………………………………………………..,mint  
a(z)…....................................................................................................................................(név) 
….....................................................................(székhely) ajánlattevő21 képviselője a fenti tárgyú 
közbeszerzési eljárásban  
 

n y i l a t k o z o m ,  h o g y 
 
 
az általam képviselt gazdasági szereplővel szemben nem áll fenn a Kbt. 25. § (3)-(4) 
bekezdésben foglalt összeférhetetlenségi okok egyike sem. 
 
Az általam képviselt gazdasági szereplő nem vesz igénybe olyan alvállalkozót és alkalmasság 
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 25. § (3)-(4) bekezdésben 
foglalt bármely összeférhetetlenségi ok fennáll. 
 
 
 
Kelt:……………..2016……….hó……nap 

 

      
cégszerű aláírás 

 
 
 
 
 
                                                           
21 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését! 
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M11 formanyomtatvány 

 

 

NYILATKOZAT  

a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás tekintetében 
 
 

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

 
Alulírott …………………………………………………………………………………..,mint  
a(z)…....................................................................................................................................(név) 
….....................................................................(székhely) ajánlattevő22 képviselője a fenti tárgyú 
közbeszerzési eljárásban  
 

n y i l a t k o z o m ,  h o g y 
 
 
az általam képviselt gazdasági szereplővel szemben nincsen folyamatban változásbejegyzési 
eljárás a cégbíróság előtt.  
 
 
 
 
 
Kelt:……………..2016……….hó……nap 

 

      
cégszerű aláírás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését! 
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M12 formanyomtatvány 

 
NYILATKOZAT  

az ajánlattevő és a megajánlott áruk származási helyéről a Kbt. 2. § (5) bekezdés 
vonatkozásában  

 
A közbeszerzés tárgya: Passzív bevonatú gömbgrafitos öntöttvas csövek és idomok 

beszerzése adás-vételi szerződés keretében 
 
Alulírott ………………………………………………………………………………….., mint 
a(z)…....................................................................................................................................(név)
….....................................................................(székhely) ajánlattevő23 képviselője a fenti tárgyú 
közbeszerzési eljárásban  
 

n y i l a t k o z o m ,  h o g y 
 

1. Gazdasági társaságunk az Európai Unión belül letelepedett/az Európai Unión kívül 
letelepedett gazdasági szereplő.24 

 
 

2. A külön jogszabályban, illetőleg a Közösségi Vámkódexről szóló tanácsi rendeletben 
meghatározott származási szabályoknak megfelelően nyilatkozom továbbá, hogy a megajánlott 
áruk összértékének … %-a nem közösségi áru. 

 
                                           v a g y   

 
 
A külön jogszabályban, illetőleg a Közösségi Vámkódexről szóló tanácsi rendeletben 
meghatározott származási szabályoknak megfelelően nyilatkozom továbbá, hogy a megajánlott 
áruk nem közösségi áruk, de a ……………………………………………….irat szerint a 
Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló 
nemzetközi kötelezettségeivel összhangban – az ajánlattevő vagy az általa megajánlani kívánt 
áru összértékének … %-a számára nemzeti elbánást kell nyújtani. 
 

 
Kelt:……………..2016……….hó……nap 
 

 

      
                                                                                                         cégszerű aláírás 

 
 

 

                                                           
23 A megfelelő rész aláhúzandó 
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M13 formanyomtatvány 

 

Visszaigazoló lap 

 

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

 
 

Ajánlattevő neve:  

Székhelye:  

Email címe:  

Dokumentáció megküldésének 
időpontja: 

 

 
Nyilatkozom, hogy a teljes dokumentációt a mai napon kézhez vettem, amely teljes 
terjedelmében megnyitható és olvasható. 
 
 
Kelt: …………………………………. 
 
 

............................................................. 
aláírás 
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Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti 
felhívására benyújtandó 

dokumentumok 
formanyomtatványai24 

 
 
 
 
 
 

                                                           
24 Ezen dokumentumokat KIZÁRÓLAG CSAK azon ajánlattevőknek kell benyújtani, 
akit ajánlatkér ő az ajánlatok értékelését követően felhív az igazolások benyújtására! 
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M14 formanyomtatvány 

 

 

NYILATKOZAT  

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében 

 
A közbeszerzés tárgya: Passzív bevonatú gömbgrafitos öntöttvas csövek és idomok 

beszerzése adás-vételi szerződés keretében 
 

 

 
Alulírott …………………………………………………………………………………..,mint  
a(z)…....................................................................................................................................(név) 
….....................................................................(székhely) ajánlattevő25 képviselője a fenti tárgyú 
közbeszerzési eljárásban az alábbi árbevételekkel rendelkezik  
 
 

Az eljárást megindító felhívás 
megküldését megelőző 2 lezárt 

üzleti év 

Közbeszerzés tárgyából   (passzív 
bevonatú gömbgrafitos öntöttvas csövek 

és/vagy idomaik eladása) származó 
nettó árbevétele (Ft) 

  
  
  

Összesen:  
 
 
 
 
Kelt:……………..2016……….hó……nap 

 

      
cégszerű aláírás 

 

                                                           
25 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek önállóan be kell nyújtania. 
 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését! 
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M15 formanyomtatvány 

 

NYILATKOZAT 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) a) pontja tekintetében 

 
 

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

 
 
Alulírott ……………………… mint ajánlattevő (közös ajánlattevő) / alvállalkozó / az 
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szervezet26 (képviseli: 
…………………………………….) a közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi 
formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően 
kijelentjük, hogy a felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az 
eljárást megindító felhívás 14.2.1. pontjában előírt passzív bevonatú gömbgrafitos öntöttvas 
csövek és idomaik eladására vonatkozó referenciáink az alábbiak voltak: 

 

Teljesítés ideje 
(év,hó,nap) 

és helye 

Szerződést kötő 
másik fél 

megnevezése, 
székhelye 

Az adás-vételi 
szerződés 

tárgya 

Szerződés 
mennyisége és 

ellenértéke 

Nyilatkozat arról, 
hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a 

szerződésnek 
megfelelően 

történt-e 
 

 
 

    

 

 

    

 
 
Kelt:……………..2016……….hó……nap 

 

      
cégszerű aláírás 

 

                                                           
26 A nem kívánt szöveg törlendő! Ezt a nyilatkozatot azon ajánlattevőnek, alvállalkozónak, erőforrást nyújtó 
szervezetnek kell külön-külön benyújtania, amely hozzájárul az alkalmassági feltétel teljesítéséhez. 


