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ALÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás tekintettel a 122/A. §-ra is 

 
 Építési beruházás 

 Árubeszerzés 

X Szolgáltatás megrendelés 

 Építési koncesszió 

 Szolgáltatási koncesszió 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1.1.) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: Érd és Térsége Vízközmű Kft. 

 

Postai cím: Fehérvári út 63/b-c. 

 

Város/Község: Érd 

 

Postai 

irányítószám:  

2030                   

Ország: 

Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

 

Címzett: Jónás József műszaki szolgáltatási igazgató 

Telefon: +36-23-521773 

E-mail: jonas.jozsef@erdivizmuvek.hu 

 

Fax: +36-23-521774 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erdivizmuvek.hu 

 

A felhasználói oldal címe (URL):  

 

 

 

I.1.2.) További kapcsolati pontok: 

 

További információ a következő címen szerezhető be: Érd és Térsége Víziközmű Kft. Duna-parti vízmű 

telepe (2030 Érd, Mecset u., Vízmű-telep) – Horváth Attila beruházási főmérnök (Telefon: +36-23-521773) 

e-mail: horvath.attila@erdivizmuvek.hu  

  

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: Érd és Térsége Víziközmű Kft. Duna-parti vízmű telepe 

(2030 Érd, Mecset u., Vízmű-telep) – Beszerzési csoport irodája 

  

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

Központi szintű  Közszolgáltató x 

Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

   

Közjogi szervezet  Egyéb  

 

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG 

I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK 

X Általános közszolgáltatások   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
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 Honvédelem                                           Szociális védelem 

 Közrend és biztonság   Szabadidő, kultúra és vallás 

 Környezetvédelem   Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):                      

 Egészségügy  

 

 
I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK 

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 

elosztása  

 

 Villamos energia  

 

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  

 

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és 

kitermelése  

 

x  Víz  

 

 Postai szolgáltatások  

 

 Vasúti szolgáltatások  

 

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz 

szolgáltatások                            

              

 Kikötői tevékenységek  

 

 Repülőtéri tevékenységek 

 

 Egyéb (nevezze meg):                      

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

Másológépek bérlése üzemeltetéssel 2015. évben 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 

 

Építési beruházás                            Árubeszerzés                             X Szolgáltatás megrendelés                           

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az ajánlatkérő 

által meghatározott 

követelményeknek megfelelően 

 

 

 Építési koncesszió 

 

 

 

 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma:        

15 

(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 

4. mellékletében) 

 

 

 

 Szolgáltatási koncesszió               

A teljesítés helye: 

Érd, Fehérvári út 63/b-c., Érd, Mecset u. Vízműtelep, Érd, Felső u. 2.  
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NUTS-kód                  HU 102                                                       

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya: 

Bérleti szerződés másológépek bérlésére és üzemeltetésére 2015. évben 

 

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel  

    igen     X  nem  

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok):                                                                   igen    x  nem  

 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG  

II.2.1) Teljes mennyiség: 

Az ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletében felsorolva éves (12 havi) másolási mennyiséggel feltüntetve elvárt 

minőségű másológép típusonként. A megadott éves mennyiség a minimum mennyiség, eltérés lehetséges 

+20%-os mértékig a többlet nyomatatási oldalak tekintetében. A bérbeadási és üzemeltetési havidíjnak 

tartalmaznia kell a festék patronok költségeit, valamint a meghibásodás bejelentésétől számított 24 órán belüli 

kiszállást és hibajavítást (kivéve munkaszüneti napokat).  

 

 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

A (tervezett) időtartam hónapban:   12  (a szerződés megkötésétől számítva)  

  

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és főbb szerződéses feltételek:  

Hibás vagy késedelmes telesítésből előálló határidő túllépés esetén a Megrendelő kötbér érvényesítésére 

jogot formál. A határidő túllépés vonatkozik az első beüzemelés időpontjára vonatkozó késedelemre, majd 

az esetleges hibabejelentéseket követő 24 órán belüli kiszállásra és hibajavításra vonatkozóan.  

A kötbér mértéke az első beüzemelés határidejének túllépése esetén a maximális szerződéses érték: 

                                     -      1-től 20 napig napi 0,5 %-a, maximum 10 %, 

- 21-től 30 napig 10 % + napi 1,5 %-a, maximum 25 %. 

- a 30. nap után meghiúsulás áll be, ami magával vonzhatja a Megrendelő 

részéről a szerződés felmondását részben vagy egészben, illetve jogosult más 

Szolgáltatótól az adott szolgáltatást beszerezni, Ebben az esetben a 

Megrendelő az esetleges többletköltségeit kártérítési jogcímen a Szolgáltató 

felé érvényesítheti a kötbérigény követelése mellett. 

 

A kötbér mértéke az esetleges hibabejelentéseket követő 24 órán belüli határidő tekintetében a havidíj: 

 

                                      -      1-től 10 napig napi 2 %-a, maximum 20 %, 
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- 10-től 30 napig 20 % + napi 3 %-a, maximum 80 %. 

- a 30. nap után meghiúsulás áll be, ami magával vonzhatja a Megrendelő 

részéről a szerződés felmondását részben vagy egészben, illetve jogosult más 

Szolgáltatótól az adott szolgáltatást beszerezni, Ebben az esetben a 

Megrendelő az esetleges többletköltségeit kártérítési jogcímen a Szolgáltató 

felé érvényesítheti a kötbérigény követelése mellett. 

 

 

Megrendelő jogosult a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozattal, az abban 

megjelölt felmondási idő közbeiktatásával – a szerződést felmondani. Szolgáltató szempontjából erre 

szolgáló oknak minősül, ha a Szolgáltató legalább 4 alkalommal késedelmesen teljesít, vagy legalább 2 

alkalommal hibásan teljesít, vagy legalább egy alkalommal a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja. 

 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 

(adott esetben) 

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme magyar forint (HUF). Az 

Ajánlatkérő szerződésszerű teljesítés esetén, az ellenérték kifizetését igazolt teljesítések alapján, számla 

ellenében teljesíti 15 naptári  nap fizetési határidővel. 

A Szolgáltató jogosult havi rendszerességgel leszámlázni a Megrendelőnek a megelőző hó havidíját és az 

esetleg felmerülő többlet nyomtatási oldalak díját.  

  

A szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § hatálya alá tartozik.  

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott 

esetben) 

Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőknek nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet 

létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek megjelölni a nevükben eljárni jogosult 

képviselőt és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást. A 

közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a 

közös ajánlattevők megjelölését. 

 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), 

ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 

gazdasági szereplő, aki az 56. § (1) bekezdés a)-f) és 56. § (1) bekezdés h)-k) pontjaiban foglaltak hatálya alá 

tartozik. 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki az 56. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozik. 

 

IGAZOLÁSI MÓD: 

Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 

56. § (1)-(2) bekezdése hatálya alá. 

Ajánlattevőnek az 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjának vonatkozásában a hivatkozott Korm. rendelet 2. 

§ i) pont ib) alpontjának, illetve 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell eljárnia. 

 

Ajánlattevő adott esetben a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint az ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a 

szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső 

alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § 

(1) bekezdése kizáró okok hatálya alá. 

 

A dokumentumokat, nyilatkozatokat a jelen eljárásra vonatkozóan, legalább egyszerű másolati formában kell 
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benyújtani [Kbt. 36. § (3) bekezdés]. 

 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

P1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § 

(1) bekezdésének b) pontja szerint kell az alkalmasságát 

igazolnia. 

Az alkalmassági feltételeknek való megfelelés 

tekintetében a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései is 

irányadóak.  

 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati 

felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év 

(2011., 2012., 2014) tekintetében kettő vagy több 

évben a mérleg szerinti eredménye negatív.  

 

 

 

 

 
 

 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

M1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. 

§ (3) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az 

eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé 

számított megelőző 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés 

tárgya szerinti referenciáinak igazolását a 310/2011. 

(XII. 23.) Korm. r. 16. § (5) bekezdése szerint.  

Amennyiben a referenciamunkát az ajánlattevő 

konzorcium tagjaként, vagy alvállalkozóként 

teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak a saját 

teljesítés fogadható el. 

A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak minimum 

tartalmaznia kell: 

- a szerződés (szállítás, megrendelés) tárgyát, amelyből 

a referencia egyértelműen meghatározható, 

- szerződés kötő másik fél nevét és címét,  

- referenciát adó személy nevét és elérhetőségét, 

- az ellenszolgáltatás (szerződés) értékét,  

- adott esetben a saját teljesítés értékét és mennyiségét, 

- a teljesítés helyét és időpontját, (időszakát) 

- nyilatkozatot a referencia munka szerződésszerű és 

előírásoknak megfelelő teljesítéséről. 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 55. § 

(5)-(6) bekezdéseire. 

 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem 

rendelkezik az eljárást megindító felhívás 

feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben 

összességében legalább 10 db másológép bérlésére 

és üzemeltetésére vonatkozó, legalább 6 hónapos 

időszakra szóló referenciával/referenciákkal. 

 

 

 

  

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 
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IV.1.1) Az eljárás fajtája: A Kbt. 122/A. §-a  szerinti, az ajánlattételi felhívás legalább három alkalmasnak ítélt 

gazdasági szereplőnek közvetlen megküldésével induló, tárgyalás nélküli eljárás az Ajánlatkérő klasszikus 

ajánlatkérői szerepében. 

 

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Értékelési szempontok: 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                           

 

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) 

KB – 2/2015 

 

IV.3.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) 

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum:  2015/04/29  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 10:00 óra 

A dokumentációért fizetni kell                                                                                                    igen   X   nem  

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár:                    Pénznem:        

A fizetés feltételei és módja: - 

 

IV.3.3) Ajánlattételi vagy részvételi határidő  

Dátum:  2015/04/29  (év/hó/nap)                                Időpont: 10:00 óra 

IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók 

 Az EU bármely hivatalos nyelve 

 Az EU következő hivatalos nyelve(i):                                                        

 Egyéb:                                          

X  Magyar 

IV.3.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama  

 •••• / •• /•• -ig   (év /hó/nap ) 

VAGY  

Az időtartam hónapban:  •••  vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 
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IV.3.6) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei  

Dátum:     2015/04/29     (év/hó/nap)                                  Időpont: 10:00 óra 

Hely : Érd, Mecset utca, Vízmű-telep, Irodaház I. emeleti tárgyalója 

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek                   X    igen      nem 

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 

A Kbt. 62. § (2) - (7) bekezdései szerint. 

 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

V.1) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos    igen X nem  

(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:  

V.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  

 

V.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való 

részvétel feltétele? (adott esetben) 

      X     igen     nem  

V.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos 

további információk: (adott esetben)  

Az ajánlattételi felhívást és mellékleteit (dokumentáció) az Ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott szervezetek e-

mail címére közvetlenül elektronikus formában megküldi. Ahol iratmintát biztosított az Ajánlatkérő, azokat 

szerkeszthető formában küldi. 

A dokumentáció másra nem ruházható át, nem másolható és nem publikálható. 

 

V.2.3.) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: - 

 

V.3) Egyéb információk: 

1) Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, zárt csomagolásban 1 (egy) papír alapú 

eredeti példányban kell benyújtani.  

  

Az ajánlatnak az alábbi formai követelményeknek kell megfelelnie: 

a) Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első 

vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá 

kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; 

b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat 

vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha 

vannak) nem kell, de lehet számozni.  

c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 

dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

d) Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél 

erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos 

felhatalmazást kaptak; 

e) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott 

dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni; 
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f) Az ajánlatot zárt csomagolásban kell elhelyezni oly módon, hogy az ajánlatok bontásának időpontjában a 

csomagolásnak sértetlennek kell lennie. A zárt csomagoláson kérjük legalább az alábbiak feltüntetését: 

  

 Ajánlattevő neve és székhelye  

Ajánlat az Érd és Térsége Víziközmű Kft. részére 

a „Másológépek bérlése üzemeltetéssel 2015. évben” tárgyában 

„A bontási eljárásig, 2015.04.29-én 10,00 óráig nem bontható fel.” 

 

2) Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell: 

- a Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltakra, 

- a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e, 

- a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint, 

- a kizáró okokról a Kbt. 56. § (1) bek. a)-f) pontjai és h)-k) pontjai szerint, 

- a kizáró okokról a Kbt. 56. § (1) bek. k) pont, kc) alpont szerint, 

         -       Nyilatkozat adózási, felelősségi és közzétételi szabályokról, 

- szükség szerint a Kbt. 55. § (5) bekezdése és 58. § (3) bekezdése szerint. 

3) A Kbt. 55.§ (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös 

részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve a gazdasági és pénzügyi követelményeknek, 

amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük 

egy felel meg. 

4) A Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetekben a Kbt. 55. § (5) 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 az 

ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 

követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) 

támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles 

igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés 

teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

5) Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő(k)nek, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az 

ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult képviselői aláírási címpéldányainak, vagy ügyvéd által ellenjegyzett 

aláírás-mintáinak másolatát. 

6) Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is 

tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti vagy másolati 

példányát is csatolni kell. 

7) A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - valamennyi dokumentum 

egyszerű másolatban is benyújtható. 

8) Ajánlatkérő az ajánlattevő(k), az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplők 

cégadatait a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban 

Közreműködő Szolgálatának honlapjáról (www.e-cegjegyzek.hu) letölthető cégkivonatok alapján ellenőrzi. 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

9) Az ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 

10) Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést 

nem fizet. 

11) A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők. 

12) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás során az ajánlattevők joghatályos 

kommunikációt ajánlatkérővel kizárólag írásban (e-mail is elfogadott) folytathatnak. Minden ettől eltérő úton 

történő kommunikációt ajánlatkérő figyelmen kívül hagy. 

13) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – 

a Magyar Nemzeti Banknak az eljárást megindító felhívás közzétételének napján érvényes hivatalos deviza-

középárfolyamai alapján számítja át magyar forintra. 

14) Az ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok nem igényelhetőek vissza, azokat ajánlatkérő a Kbt. 34. § (2) 

bekezdése szerint őrzi. 

15) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 

kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat beadási módja megválasztásának kockázatait az 

ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlatot személyesen munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 15:00 óra 

között, pénteken 8:00 és 12:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 8:00 és 10:00 óra között  lehet leadni 

az I.1.2.) pont szerinti helyen. 
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16) A jelen ajánlattételi felhívás mellékletei: 

- 1. sz. melléklet: Igényelt másológépek, oldalszám és díj adatok (felolvasólap melléklete) 

- 2. sz. melléklet: Bérleti szerződés tervezet 

Iratminták: 

- 3.  Ajánlat tartalomjegyzékének mintája 

- 4.  Felolvasólap iratminta 

- 5.  Nyilatkozat a közbeszerzési eljárás feltételeinek elfogadásáról, iratminta 

- 6.  Nyilatkozat kizáró okokról I., iratminta 

- 7.  Nyilatkozat kizáró okokról II. (Kbt. 56. § (1) bek. k) pont kc) alpont) iratminta  

- 8.  Nyilatkozat alvállalkozókról, iratminta 

- 9.  Összeférhetetlenségi nyilatkozat, iratminta 

- 10. Nyilatkozat Kkvt. szerinti besorolásról, iratminta. 

- 11. Nyilatkozat referenciákról, iratminta 

- 12. Nyilatkozat adózási, felelősségi, közzétételi szabályokról, iratminta 

- 13. Felolvasólap 1. sz. melléklete (külön megküldésre kerül kitölthető Excel fájlban is!) 

Az iratminták alkalmazása nem kötelező, de az adott dokumentumnak tartalmilag minimum meg kell felelni. 

 

 

 

V.5) AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK IDŐPONTJA:   2015/04/13 (év/hó/nap) 
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Bérleti szerződés tervezet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Másológépek bérlése üzemeltetéssel 2015 – Ajánlatkérő: Érd és Térsége Víziközmű Kft. – 2015. április 

 

 

 

 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 

 

 

 

Amely létrejött egyrészről a ……………………… (Cg:…………….; székhelye: ……………………….., 

adószám: ……………..;  képviseli: ………………………… ügyvezető), mint bérbeadó (továbbiakban: 

Szolgáltató), 

 

másrészről az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft. (cg:13-09-066513;  székhelye: 2030 Érd,  

Fehérvári út 63/b-c.; adószám: 10819067-2-13; képviseli: Lanku Ildikó ügyvezető igazgató), mint bérbevevő 

(továbbiakban: Megrendelő)  

 

között (együttes említésük esetén Felek) alulírott napon az alábbi feltételek mellett: 

 

 

 

I. A szerződés tárgya, célja, kapcsolattartók 

 

1./ A Megrendelő a „Másológépek bérlése üzemeltetéssel 2015. évben” tárgyú közbeszerzési eljárás 

lezárásaként az 1. sz. mellékletben felsorolt másológépeket bérbe veszi, a Szolgáltató pedig bérbe adja és 

üzemelteti a jelen bérleti szerződés keretében. A közbeszerzési eljárás dokumentumai közül a Szolgáltató 

által benyújtott ajánlat felolvasólapja és annak 1. sz. melléklete a jelen szerződés melléklete. 

 

2./ Kapcsolattartásra jogosult munkavállalók a Felek részéről: 

 

A jogosult munkavállalók a Megrendelő részéről:  

 

Hajdú Gábor informatikai csoportvezető             email: hajdu.gabor@erdivizmuvek.hu 

       tel.: 06-20/413-0264 

 

 

A Szolgáltató jogosult kapcsolattartói (név, beosztás, elérhetőség):     

                      

………………………………………………………………………..     e-mail: …………… 

        

       Telefon: ……………… 

       Telefax: …………………. 

       tel. : ……………………… 

       tel.: …………………… 

 

 

 

II. A szolgáltatások igénybevételének feltételei 

 

1./ A szolgáltatás igénybevételének helye a Megrendelő telephelyei közül az alábbi telephelyek: 

- Érd, Fehérvári út 63/b-c. 

- Érd, Mecset utca, Dunaparti  Vízmű telep 

- Érd, Felső utca 2., Ügyfélszolgálat 

- Diósd, Rákóczi utca 19, Laboratórium 

- Törökbálint, Téglagyár utca vége, Szennyvíztelep 

 

 

mailto:hajdu.gabor@erdivizmuvek.hu
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Megrendelő mindenkor – külön felhívás nélkül – köteles arról gondoskodni, hogy az általa megadott címen 

az egyedi megállapodás szerinti időpontban a szolgáltatási események igazolhatóak legyenek, illetve ott 

tartózkodjon a kiszállításkor olyan személy, aki a teljesítésigazolásra vagy számla átvételére Megrendelő 

helyett és nevében joghatályosan jogosult. 

 

2./  A Szolgáltató gondoskodik a szállításhoz szükséges megfelelő csomagolásról a sérülések 

megakadályozása végett. 

3./ A másológépekben a Megrendelőnek felróható okból bekövetkezett kár viselésének kockázata a 

másológépek helyszínre szállításával és beüzemelésével száll át a Megrendelőre. 

 

4./  Másológépek első beüzemelésének határideje: a szerződés aláírásától számított 5. munkanap. 

 

5/   A Szolgáltató a másológépek kezelőit szakszerű oktatásban részesíti az első beüzemeléskor. 

 

6/  A Szolgáltató az esetlegesen bekövetkezett hibák elhárítását 24 órán belül (kivéve hétvége és 

ünnepnapok) megkezdi és az elvárható legrövidebb időn belül befejezi. 

 

7/ A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a másolatok túlnyomó része nyomdai előnyomott speciális papírral 

történik, így fokozott igénybevételnek vannak kitéve a másológépek. A felhasznált nyomdai papír A/4 /90 

gr/nm. csekkes számlalevél részleges megszemélyesítéssel OCR sárga és vörös, valamint pantone 297 kék 

és fekete színnel jelöltek. 

 

 

III. Árak és fizetési feltételek, kötbérek 

 

1./ Megrendelő a Szolgáltatónak a közbeszerzési eljárás során benyújtott árajánlatában feltüntetett árakon (1. 

sz. melléklet) jut hozzá az igényelt szolgáltatásokhoz a szerződés 12 hónapos időhatálya alatt. 

A Megrendelő előleget nem biztosít. Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme magyar forint (HUF). 

Az Ajánlatkérő szerződésszerű teljesítés esetén, az ellenérték kifizetését igazolt teljesítések alapján, számla 

ellenében teljesíti 15 naptári  nap fizetési határidővel. 

A Szolgáltató jogosult havi rendszerességgel leszámlázni a Megrendelőnek a megelőző hó havidíját és az 

esetleg felmerülő többlet nyomtatási oldalak díját.  

  

A szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § hatálya alá tartozik. 

 

2./ Megrendelő fizetési kötelezettségének akkor tett határidőben eleget, ha esedékessé vált számláinak teljes 

összegét az esedékesség napjáig bankszámlája terhére és Szolgáltató bankszámlája javára átutalási megbízást 

adott, feltéve, hogy az összeget a jogosult bankszámláján szokványos időben jóvá is írja a bankszámlát 

vezető pénzintézet.  

 

3./ Ha Megrendelő fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel 

érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. Az 

ennek megfelelően kiszámolt késedelmi kamat összegét tartozik késedelmi kamatként a Szolgáltató javára 

megfizetni. 

 

5./ Hibás vagy késedelmes telesítésből előálló határidő túllépés esetén a Megrendelő kötbér érvényesítésére 

jogot formál. A határidő túllépés vonatkozik az első beüzemelés időpontjára vonatkozó késedelemre, majd az 

esetleges hibabejelentéseket követő 24 órán belüli kiszállásra és hibajavításra vonatkozóan.  
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        5.1. A kötbér mértéke az első beüzemelés határidejének túllépése esetén a maximális szerződéses érték: 

                                  -      1-től 20 napig napi 0,5 %-a, maximum 10 %, 

- 21-től 30 napig 10 % + napi 1,5 %-a, maximum 25 %. 

- a 30. nap után meghiúsulás áll be, ami magával vonzhatja a Megrendelő 

részéről a szerződés felmondását részben vagy egészben, illetve jogosult más 

Szolgáltatótól az adott szolgáltatást beszerezni, Ebben az esetben a 

Megrendelő az esetleges többletköltségeit kártérítési jogcímen a Szolgáltató 

felé érvényesítheti a kötbérigény követelése mellett. 

 

5.1. A kötbér mértéke az esetleges hibabejelentéseket követő 24 órán belüli határidő tekintetében a 

havidíj: 

 

                                  -      1-től 10 napig napi 2 %-a, maximum 20 %, 

- 10-től 30 napig 20 % + napi 3 %-a, maximum 80 %. 

- a 30. nap után meghiúsulás áll be, ami magával vonzhatja a Megrendelő 

részéről a szerződés felmondását részben vagy egészben, illetve jogosult más 

Szolgáltatótól az adott szolgáltatást beszerezni, Ebben az esetben a 

Megrendelő az esetleges többletköltségeit kártérítési jogcímen a Szolgáltató 

felé érvényesítheti a kötbérigény követelése mellett. 

 

 

 

IV. A szerződés időbeli hatálya 

 

1./ A jelen szerződést a Felek 12 hónapos időszakra kötik annak aláírásával kezdődő hatállyal, 

következésképpen korábbi jogviszonyukra, jogügyleteikre kihatással nem bírhat.  

 

 

 

V. A szerződés megszűnése, megszüntetése 

 

1./ Jelen szerződés a Felek között minden további jogcselekményt mellőzve jelen rendelkezésből eredően 

megszűnik, ha: 

- bármelyikük ellen felszámolási eljárás indul,  

- bármelyikük jogutód nélkül való megszűnését határozza el, 

- az aláírását követően eltelik 12 hónap. 

Ezen esetekben a szerződés úgy szűnik meg, hogy a már leszállított termék ellenértéke minden más 

körülményre (hitellimit mértéke, fizetési határidő) tekintet nélkül egy összegben esedékessé válik, és 

Szolgáltató a további termékszállítást vagy kiszolgálást Megrendelő felé megtagadhatja.  

Felek a felszámolási eljárás megindulását, illetve a jogutód nélkül való megszűnésről szóló határozat 

meghozatalát követő 5 napon belül kötelesek egymást írásban értesíteni. 

 

2./ Felek jelen szerződést közös, egybehangzó és írásban foglalt akaratnyilatkozatukkal megszüntethetik, 

azonban Megrendelő fizetési kötelezettsége ez esetben is egy összegben és azonnal esedékessé válik. 

 

3./ Jelen szerződést a Felek bármelyike 30 napra felmondhatja a másik fél felé intézett írásbeli egyoldalú 

jognyilatkozatával.  

 

  

4. / A Felek bármelyike a szerződést a másik fél súlyos szerződésszegésére alapítva egyoldalúan és azonnali 

hatállyal felmondhatja.  

A Szolgáltató jogszerű azonnali hatályú felmondása esetén Megrendelő fizetési kötelezettsége egyösszegben 

és azonnal esedékessé válik, illetve a további szállítást vagy kiszolgálást megtagadhatja. 
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Jogszerű a Szolgáltató azonnali hatályú felmondása, ha a Megrendelő a fizetési kötelezettségének legalább 

háromszori esetben nem tesz eleget a fizetési határidőre, vagy legalább egy esetben 30 napot meghaladóan 

esik fizetési késedelembe. 

  

Jogszerű a Megrendelő azonnali hatályú felmondása, ha 

- ha a Szolgáltató szolgáltatásai kapcsán legalább 4 alkalommal késedelmesen teljesít, vagy legalább 2 

alkalommal hibásan teljesít, vagy legalább egy alkalommal a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, 

- a jelen szerződés III. 5. pontja szerinti meghiúsulások beállása esetén. 

 

 

 

VI. Egyéb és záró rendelkezések 

 

1./ Felek jelen szerződés teljesítése során egymással együttműködni kötelesek, jogaik gyakorlása és 

kötelezettségeik teljesítés közben a jóhiszemű joggyakorlás szabályai szerint járnak el. 

 

2./ Felek minden, a jelen szerződés teljesítését befolyásoló, vagy érintő cégükben bekövetkezett változásról, 

vagy körülményről egymást tájékoztatni kötelesek. Felek írásos jognyilatkozataikat a másik fél jelen 

szerződésben rögzített székhelyére címzik, és juttatják el, így az abban bekövetkezett változásról 5 napon 

belül egymást értesíteni kötelesek. Ennek elmulasztása miatti kézbesíthetetlenség a jognyilatkozat hatályát és 

jogkövetkezményeit nem befolyásolják, azaz a felek úgy tekintik, mintha a jognyilatkozat szabályszerűen 

kézbestésre került volna. Ugyanezen kikötés vonatkozik az átvétel megtagadásának esetére is. 

 

3. / Felek képviselői kijelentik, hogy mindketten cégük nevében aláírásra jogosultak, képviseleti 

jogosultságuk jelen szerződés megkötésre korlátozás nélkül kiterjed. 

 

4./ Felek jogvitáik rendezésére a Budapesti Ügyvédi Kamara mellett működő Választott bíróságot jelölik ki, 

mint kizárólagos illetékességgel bíró joghatóságot. 

 

 

Felek jelen szerződést – melyben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a lefolytatott 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának rendelkezései az irányadók – átolvasás és megértést követően, 

mint szerződéses akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá 3 példányban, amelyből egy 

példány a Szolgáltatót, két példány pedig a Megrendelőt illeti. 

A jelen szerződés 4 (négy) számozott oldalból áll.   

 

 

 

 

Érd, 2015. ………. ……. 

 

 

 

 

                        

                ........................................                                        ......................................... 

                        Szolgáltató                                                                          Megrendelő 

 

 

  

 

Mellékletek: 

 

1. sz. melléklet: a Szolgáltatónak a közbeszerzési eljárásban beadott felolvasólapja és annak 1. sz. 

melléklete 
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Tartalomjegyzék 

 

 

 

 

 Oldalszám (-tól-ig) 

Tartalomjegyzék  

Felolvasólap (iratminták) és 1. sz. melléklete  

Közös Ajánlattevők nyilatkozata közös ajánlattételre vonatkozóan (csak adott 

esetben!) 
 

Felelősségvállalási nyilatkozat Közös Ajánlattevők esetén (csak adott esetben!)  

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján (iratminták)  

Nyilatkozat az 56. § (1) bekezdés a)-f) és 56. § (1) bekezdés h)-k) pontjai szerinti 

kizáró okokról (iratminták) 
 

Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bek. k) pont, kc) alpont szerinti kizáró okoról 

(iratminták) 
 

Kbt. 40. § (1) bekezdés és 58. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat (iratminták)  

Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti szervezet nyilatkozata (csak adott esetben!)  

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (iratminták) 

 
 

Kkvt. szerinti besorolásról nyilatkozat a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint      

(iratminták) 

 

 

Nyilatkozat pénzügyi alkalmasság tekintetében (P1.) 

 
 

Műszaki alkalmasságot igazoló dokumentumok (M1.) (iratminták) 

 
 

Nyilatkozat adózási, felelősségi és közzétételi szabályokról 

 
 

Cégkivonattal kapcsolatos változás bejegyzési kérelem (csak adott esetben!) 

 
 

Aláírási címpéldány (adott esetben meghatalmazás is) 

 
 

Egyéb dokumentumok (csak adott esetben)  
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FELOLVASÓLAP 
a „Másológépek bérlése üzemeltetéssel 2015. évben” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

Ajánlattevő neve: 
 

 

Ajánlattevő székhelye: 
 

 

Ajánlattevő cégjegyzékszáma: 
 

 

Ajánlattevő adószáma: 
 

 

Kapcsolattartó neve: 
                          telefonszáma: 
                          fax száma: 
                          e-mail címe: 

 

 

Közös ajánlattétel esetén  

Képviselő neve: 
                          telefonszáma: 
                          fax száma: 
                          e-mail címe: 

 

 
A megadott díjak: a szerződés 12 hónapja alatt érvényesek . 
 
Az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott „Igényelt másológépek, oldalszámok és díjak” táblázat 

beárazva mellékelve van a felolvasólaphoz 1. sz. mellékletként. 

 

Ajánlati ár: az ajánlat maximális nettó szerződéses értéke  (Ft/12 hónap):…………………………………………Ft 

 

 

kelt:……………………….2015…………………        

                             ………………………….. 

        cégszerű aláírás 
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NYILATKOZAT 

a Kbt. 60. § (3) pontja alapján 

 

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) 

……………………….……………............................................................ (székhely: 

.............................................…….......................................) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, az 

Érd és Térsége Víziközmű Kft. által „Másológépek bérlése üzemeltetéssel 2015. évben” tárgyban kiírt a Kbt. 

III. rész 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárásban az Eljárást Megindító Felhívásban és az ajánlattételi 

felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után kijelentem, hogy 

valamennyi előírást, szerződéses feltételeket megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal 

elfogadjuk. Az ajánlattételi felhívásban ismertetetteket minden vonatkozásban kielégítőnek tartjuk, az 

egyértelmű az ajánlat megadása vonatkozásában. Nyertességünk esetén a szerződés megkötését és teljesítését 

vállaljuk a jelen ajánlatunkban megjelölt ellenszolgáltatásért (a Felolvasólapra beírt nettó ajánlati árért). 

Jelen nyilatkozatunkkal vállaljuk, hogy nyertességünk esetén a szerződést a jelen közbeszerzési eljárás során 

kialakított feltételek szerint teljesítjük. 

 

Nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen 

alapuló szerződéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt.  128-132 §-ai szerinti 

előírások érvényesítését. 

 

Jelen nyilatkozatot az Érd és Térsége Víziközmű Kft., mint Ajánlatkérő által a fent megjelölt beszerzés 

tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 

 

………………………, 2015. …………………………hó……nap 

 

 

 

 

 ……………………………………………......... 

 Ajánlattevő(k) cégszerű aláírása 
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AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata 

a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (Kbt.) 56. § (1) bekezdés a)-kb) pontjaiban, az 56. § (2) 

bekezdésében meghatározott kizáró okok hiányáról
1
 

 

 

Alulírott/alulírottak ..................................... név/nevek), mint a …………………………………………….. 

(cég megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője/képviselői  

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m / t e s s z ü k : 

 

Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban foglalt kizáró okok, mely 

szerint nem lehet ajánlattevő, aki 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 

közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 

szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint 

hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 

bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy 

akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. 

évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az 

eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen 

korlátozta; 

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

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - 

a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett 

eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért 

az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen 

megállapított időtartam végéig; 

g) 

h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti 

bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, 

vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, 

az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a 

Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós 

bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő 

                                                 
1
  Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét, hogy a jelen dokumentumban hivatkozott kizáró okok igazolásaként ajánlattevőnek 

elegendő nyilatkoznia. [Kbt. 122. § (1) bekezdés]  
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elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, 

illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény 

elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 

alól nem mentesült; 

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével 

kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született 

jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 

10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, 

annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; 

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, 

vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel 

Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy 

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban 

kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót 

figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású 

jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha 

Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a 

fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem. 

 

Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró ok, mely szerint az eljárásban 

nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy 

közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy 

jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) 

pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 

szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos 

társaságaira vonatkozóan kell az Kbt. 56. § (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. 

 

Kelt………………………., 2015. …………………. hó ….. napján 

 

 

........….…………………………………… 

(az ajánlattevő cégszerű aláírása a 

kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 
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AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc)  

alpontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján 

 

 

Alulírott/alulírottak ..................................... név/nevek), mint a …………………………………………….. 

(cég megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője/képviselői 

kijelentem/kijelentjük, hogy ajánlattevő
2
  

 

1. olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek 

 

2. olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, 

a) ennek megfelelően nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy társaságunkban a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 

törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges (természetes személy) 

tulajdonos
3
 neve és állandó lakóhelye a következő: 

Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye 

  

  

 

b) ennek megfelelően nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy társaságunkban a 2007. évi CXXXVI. 

törvény 3. § r) pontja szerint definiált tényleges (természetes személy) tulajdonos nincsen. 

 

 

Kelt………………………., 2015. …………………. hó ….. napján 

 

 

........….…………………………………… 

(az ajánlattevő cégszerű aláírása a 

kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 

 

                                                 
2
  Kérjük a nyilatkozatmintában a megfelelő pontot (1. vagy 2. pont) aláhúzni szíveskedjenek. A 2. pont 

alkalmazása esetén a megfelelő alpont (a) vagy b) pont) alkalmazása szükséges. Amennyiben valamelyik pont 
(alpont) nem vonatkozik Ajánlattevőre, úgy kérjük annak áthúzását, vagy egyéb módon történő egyértelmű 
megjelölését.  
3
  2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) tényleges tulajdonos: 

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (3) 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, 
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 685/B. § (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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NYILATKOZAT 

Kbt. 40. § (1) bekezdése és 58. § (3) bekezdése vonatkozásában 

 

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) 

……………….………………….............................................................. (székhely: 

………...................................…….......................................) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, 

az Érd és Térsége Víziközmű Kft. által „Másológépek bérlése üzemeltetéssel 2015. évben” tárgyban 

kiírt a Kbt. III. rész 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárása során a Kbt. 40. § (1) bekezdés, 58. § (3) 

bekezdése alapján az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

A Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a teljesítésbe alvállalkozót 

kívánok/nem kívánok* 

bevonni. 

 

A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 

venni, a következő(k):  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

A fent megnevezett részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek 

teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni, a következők: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

Nyilatkozom, amennyiben a teljesítéshez igénybe veszek alvállalkozót vagy alkalmasság igazolására 

igénybe vett más szervezetet, azok nem tartoznak a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.  

 

 

………………………, 2015. …………………………hó……nap 

 

 

 ……….……………………………………………......... 

 Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 

 

 
* a megfelelő aláhúzandó! 
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Összeférhetetlenségi Nyilatkozat 

 

Alulírott ………………………….……………….…………………………, mint a 

…………………………….…………………………………………………………. megnevezésű (Közös 

Vállalkozás vezetője, Közös Vállalkozás tagja) képviselője kijelentem, hogy Cégünk, illetve általunk a 

munkák megvalósításába bevonni kívánt alvállalkozók - résztvevő szervezetek, személyek -, valamint azok 

vezetői, munkavállalói és hozzátartozóik semmilyen minőségben sem vettek részt az Érd és Térsége 

Víziközmű Kft. által „Másológépek bérlése üzemeltetéssel  2015. évben” tárgyban kiírt a Kbt. III. rész 

122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás előkészítésében, beleértve a műszaki előírások, az ajánlattételi 

felhívás kidolgozását, továbbá az Érd és Térsége Víziközmű Kft.-ben tulajdoni részesedésünk nincs. Tehát 

Cégünkkel, valamint a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozóinkkal, kapacitást biztosító szervezettel 

(résztvevő szervezetek, személyek) szemben a jelen közbeszerzési eljárás során a Kbt. 24. §. szerinti 

összeférhetetlenség egyetlen esete sem áll fenn. 

Tudomásul vesszük, hogy amennyiben Ajánlatkérő tudomására jut Cégünk, illetve általunk a munkák 

megvalósításába bevonni kívánt alvállalkozók, kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet - résztvevő 

szervezetek, személyek -, valamint azok vezetői, munkavállalói és hozzátartozóik tekintetében a Kbt. 24. §.-a 

szerinti összeférhetetlenség fennállása, úgy az ajánlatunk érvénytelen. 

 

 

 

………………………, 2015. …………………………hó……nap 

 

 

 

 

 ……………………………………………......... 

 Ajánlattevő(k) cégszerű aláírása 
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NYILATKOZAT 

a Kkvt. szerinti besorolásról  

(Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján) 
 

 

 

 

Alulírott  ……………………………………………………mint a 

………………………………………………………….(cégnév) 

………………………………………………………..(székhely)  

ajánlattevő nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. tv. 

(továbbiakban Kkvt.) 3. §-a szerint vállalkozásunk: 

- mikro vállalkozásnak minősül;
*
 

- kis vállalkozásnak minősül;
*
 

- középvállalkozásnak minősül
 *;

 

- nem tartozunk a Kkvt. besorolás alá*. 

 

 

………………………, 2015. …………………………hó……nap 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………………......... 

 Ajánlattevő(k) cégszerű aláírása 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
* a megfelelő aláhúzandó! 
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NYILATKOZAT 
referenciákról (M1) 

 
 

Alulírott………………….………..(név), mint a(z)………………..…………………… (cégnév) 
………………………………………..(székhely) ajánlattevő cégjegyzésre és nyilatkozattételre jogosult 
képviselője a „Másológépek bérlése üzemeltetéssel  2015. évben” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban, az ajánlattételi felhívás M/1. pontja alapján nyilatkozom, hogy az eljárást megindító 
felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben társaságunk legjelentősebb, a beszerzés 
tárgyával egyező szállításai az alábbiak voltak: 
 
 

szállítások 
teljesítésének 

időpontja (év, hó) 
(-tól -ig) 

szerződés, 
szolgáltatás tárgya,  

 

a szerződést kötő másik 
fél, megrendelő 

megnevezése, címe 

szállított 
termékkategória 
számossága (db, 

m, stb.) 

    

    

    

 
 
 
 
kelt:……………………….2015………………… 

 

 

 ……………………………………………......... 

 Ajánlattevő(k) cégszerű aláírása 
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AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata a közbeszerzési eljárás vonatkozásában felmerülő adózási, 

felelősségi és közzétételi szabályokról
4
 

 

 

Alulírott...............................................................(név/nevek), mint a 

……………………………………………..(cég megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra 

feljogosított képviselője/képviselői kijelentem/kijelentjük, hogy  

 

- ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban megkötött szerződéssel kapcsolatos adózási szabályokról 

nyújtott tájékoztatását megismertük és megértettük. 

- tudomásul vesszük, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 

törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály hatálya alá tartozik.  

- mint az alvállalkozó(k) felé kifizetést teljesítő szervezet vállaljuk, hogy jelen szerződés teljesítéséhez 

igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) részére teljesítendő havi nettó 200 ezer forintot meghaladó 

kifizetések tekintetében alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában 

megfogalmazott rendelkezéseket,  

- mint az alvállalkozó(k) felé kifizetést teljesítő szervezet vállaljuk, hogy az adózás rendjéről szóló 

2003. évi XCII. törvény 172. § (17) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget 

teszünk 

- tudomásul vesszük, hogy nyertességünk esetén a megkötendő szerződés a Kbt. 31. § (1) bekezdése d) 

pontja szerint az ajánlatkérő honlapján közzétételre kerül. 

 

 

Kelt………………………., 2015. …………………. hó ….. napján 

 

 

 

........….…………………………………… 
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
  Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot a közös ajánlattételről szóló (ajánlat részét képező) megállapodás 

alapján kötelezettségvállalásra feljogosított cég képviselőjének kell megtennie. 
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Igényelt másológépek, oldalszám és díj adatok         1. sz. melléklet a felolvasólaphoz 

Nyomtatók 
sorszáma az 

Ajánlatkérőnél 

Igényelt nyomtató 
típus, vagy azzal  

minimum egyenértékű 
nyomtató megajánlása 

esetén nyomtató 
megnevezése 

Ajánlatkérőnél a 2014. évben 
nyomtatott oldalszám, azaz bázis 
oldalszám/12 hónap (havidíjban 

szereplő nyomtatási oldalak 
száma + többletnyomtatási 

oldalak száma összesen) (db) 

Az ajánlattevőnek a 
vállalt havidíjában 

szereplő nyomtatási 
oldalak száma 12 hónapra 

összesen (db) 

Bérbeadási és 
üzemeltetési 

havidíj (Ft/hó) 

Többlet- 
nyomtatási 
oldalak díja 
(Ft/oldal) 

1 Canon IRC 3380 FF 45 065       

1 
Canon IRC 3380 
SZÍNES 27 454       

2 Canon IR 3300  48 525       

3 Canon IR 3045i 78 665       

4 Minolta 421 163 048       

5 Canon IR 2016 18 535       

6 Canon IR 3035i 69 558       

7 Canon IRC 2880i FF 50 513       

7 
Canon IRC 2880i 
SZÍNES 19 216       

8 Canon IR 3045i 58 193       

9 Canon IR 3300i 56 205       

10 Canon IR 3300  24 000       

11 Canon IR 2020 24 000       

12 Minolta 421 638 354       

13 Minolta 423 367 026       

14 Minolta 421 557 228       

15 Minolta 421 182 053       

16 Canon IR 3300  217 479       

17 Canon IR 3300 i  50 656       

  ÖSSZESEN: 2 695 773       

   20 % opciós tétel:   
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  Összesen 20 %-os opcióval együtt:   

        Az ajánlat maximális nettó szerződéses értéke  (Ft/12 hónap): 0 

      
Azonos sorszám alatti nyomtatók ugyanazok, csak az FF és SzÍNES nyomtatás megkülönböztetése miatt vannak két sorban! 

 Az ÉTV Kft. által indított  "Nyomtatók és tonerek beszerzése 2015. évben" közbeszerzési eljárás felolvasólapjának 1. sz. melléklete 

      …………………… 2015. 04. …. 
    

   
……………………………………………………….. 

 

   
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

  

 

 


