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ALÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás 

 
 Építési beruházás 

X Árubeszerzés 

 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: 

Nyomtatványok és tonerek beszerzése 2014. évben 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 

 

Építési beruházás                         X Árubeszerzés                              Szolgáltatás megrendelés                           

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az ajánlatkérő 

által meghatározott 

követelményeknek megfelelően 

 

 

 Építési koncesszió 

 

 

 

 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

X 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma:        

••  

(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 

4. mellékletében) 

 

 

 

 Szolgáltatási koncesszió               

A teljesítés helye: 

Érd, Fehérvári út 63/b-c., vagy Érd, Mecset u. Vízműtelep, vagy Érd, Felső u. 2. – az eseti megrendelésektől 

függően. 
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NUTS-kód                  HU 102                                                       

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya: 

Szállítási szerződés nyomtatványok és tonerek szállítására 2014. 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) mennyiséggel feltüntetve 

nyomtatványonként, tonerenként. A megadott éves mennyiség a minimum mennyiség, eltérés lehetséges +20%-

os mértékig. 

Az ajánlattételi felhívás 2. sz. mellékletében az összes nyomtatvány típusról 1:1 méretarányú fénykép 

(szkennelt másolat) látható.  

 

 

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:  

A Megrendelő jogosult a teljes mennyiség részekben történő lehívására az egyes időszakokban szükséges 

mértékig. Szállítási határidő: egy-egy megrendeléstől/lehívástól számított 5. naptári nap. 

Szállító gondoskodik a szállításhoz szükséges megfelelő csomagolásról a sérülések megakadályozása 

végett. 

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

érvényesítésére jogot formál.  

A kötbér mértéke:        -      1-től 20 napig napi 0,5 %, maximum 10 %, 

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

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

részéről a szerződés felmondását részben vagy egészben, illetve jogosult más 

Szállítótól az adott termék, termékek kiváltását lehetővé tevő terméket 

beszerezni, de ha ezt csak magasabb áron tudja megtenni, a Megrendelő a 

többletköltségét kártérítési jogcímen a Szállító felé érvényesítheti a 

kötbérigény követelése mellett. 

- A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett termékre, termékekre eső 
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nettó  ellenérték. 

 

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

felmondási idő közbeiktatásával – a szerződést felmondani. Szállító szempontjából erre szolgáló oknak 

minősül, ha a Szállító a megrendelések/lehívások kapcsán legalább 4 alkalommal késedelmesen teljesít, 

vagy legalább 2 alkalommal hibásan teljesít, vagy legalább egy alkalommal a teljesítést jogos ok nélkül 

megtagadja. 

A termék minőségére vonatkozó előírás: I. osztályú minőség, a magyar és nemzetközi szabványoknak 

történő teljes körű megfelelőség. 

  

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). A 

fizetés a Ptk. 292/B. § (1) bekezdése szerint történik. Az Ajánlatkérő szerződésszerű teljesítés esetén, az 

ellenérték kifizetését igazolt teljesítések alapján, számla ellenében teljesíti. 

A Megrendelő jogosult a teljes mennyiség részekben történő lehívására az egyes időszakokban szükséges 

mértékig, a Szállító pedig jogosult lehívásonként számlázni a Megrendelő felé. 

  

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 

benyújtani [Kbt. 36. § (3) bekezdés]. 
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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 c) pontja alapján csatolnia kell az 

eljárást megindító felhívás feladását megelőző három 

üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából 

származó – általános forgalmi adó nélkül számított – 

árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az 

ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 

tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre 

állnak. 

Az alkalmassági feltételeknek való megfelelés 

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

 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati 

felhívás feladását megelőző három üzleti évben a 

közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi 

adó nélkül számított – árbevétele nem éri el 

összesen 9 millió forintot. 

 

 
 

 

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. 

§ (1) 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, 

- 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 10.000 db egyedi 

nyomtatvány vagy nyomtatvány tömb szállítására 

vonatkozó referenciával/referenciákkal. 

 

 

 

  

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

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 
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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 – 1/2014 

 

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

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum:  2014/04/03  (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:  2014/04/03  (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:     2014/04/03     (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. 

Az ajánlattételi felhívás 2. sz. mellékletében látható beszkennelt nyomtatványok személyesen is 

megtekinthetőek az Ajánlatkérő Érd, Mecset u. Vízmű-telep beszerzési csoportjánál. A személyes megtekintés 

lehetséges hétfőtől péntekig 8,00-15,00 órák között, az ajánlattételi határidő napján pedig 8,00-10,00 órák 

között. 

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 
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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; 

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 „Nyomtatványok és tonerek beszerzése 2014. évben” tárgyában 

„A hivatalos bontási eljárásig 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, 

- 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 szereplő 

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 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 



9 

 

 

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. 

16) A jelen ajánlattételi felhívás mellékletei: 

- 1. sz. melléklet: Szállítandó áruk listája 

- 2. sz. melléklet: Szállítandó nyomtatványok fényképei 

- 3. Ajánlat tartalomjegyzékének mintája 

- 4. Felolvasólap minta 

- 5. Nyilatkozat referenciákról, minta 

- 6. Nyilatkozat a közbeszerzési eljárás feltételeinek elfogadásáról, minta 

- 7. Nyilatkozat alvállalkozókról, minta 

- 8. Összeférhetetlenségi nyilatkozat, minta 

- 9. Nyilatkozat Kkvt. szerinti besorolásról, minta. 

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

 

 

 

V.5) AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK IDŐPONTJA:   2014/03/19 (év/hó/nap) 
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Tartalomjegyzék 

 

 

 

 

 Oldalszám (-tól-ig) 

Tartalomjegyzék  

Felolvasólap (iratminták 2. sz. melléklet)  

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 a kizáró okok tárgyában  

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) 

 
 

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 „Nyomtatványok és tonerek beszerzése 2014. 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 termékárak: a szerződés 12 hónapja alatt érvényesek . 
 
Az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott nyomtatvány és toner lista beárazva mellékelve a 

felolvasólaphoz. 

A listán szereplő összes áru éves értéke mindösszesen nettó: …………………………………Ft 

 

 

 

 

kelt:……………………….2014…………………        

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

        cégszerű aláírás 
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NYILATKOZAT 
referenciákról 

 
 

Alulírott………………….………..(név), mint a(z)………………..…………………… (cégnév) 
………………………………………..(székhely) ajánlattevő cégjegyzésre és nyilatkozattételre jogosult 
képviselője a „Nyomtatványok és tonerek beszerzése 2014. 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, szállítás 
tárgya,  

(termék kategória) 

a szerződést kötő másik 
fél, megrendelő 

megnevezése, címe 

szállított 
termékkategória 
számossága (db, 

m, stb.) 

    

    

    

 
 
 
 
kelt:……………………….2014………………… 

 

 

                 ………………………….. 
         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 „Nyomtatványok és tonerek beszerzése 2014. évben” tárgyban kiírt a Kbt. 

III. rész 121. § (1) bek. b) pontja 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 Felolvasó lapra 

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. 

 

………………………, 2014. …………………………hó……nap 

 

 

 

 

 ……………………………………………......... 

 Ajánlattevő(k) cégszerű aláírása 
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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 „Nyomtatványok és tonerek beszerzése 2014. évben” 

tárgyban kiírt a Kbt. III. rész 121. § (1) bek. b) pontja 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.  

 

 

………………………, 2014. …………………………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 „Nyomtatványok és tonerek beszerzése 2014. évben” tárgyban kiírt a Kbt. III. 

rész 121. § (1) bek. b) pontja 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. 

 

 

 

………………………, 2014. …………………………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*. 

 

 

………………………, 2014. …………………………hó……nap 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………………......... 

 Ajánlattevő(k) cégszerű aláírása 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
* a megfelelő aláhúzandó! 

 

 

 

 

 


