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I. Bevezetés 

Az Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az Ajánlattevők figyelmét a közbeszerzésekről szóló 2003. 
évi CXXIX. törvény alábbi előírásaira: 

„78.§ (1) Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. 
(2) Az ajánlattevő legalább az ajánlati felhívásban megadott tervezett szerződéskötési időpont 
lejártáig, amennyiben jogorvoslati eljárás indul a Közbeszerzési Döntőbizottság 332. § (4) 
bekezdése szerinti végzésének vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozatának 
vagy érdemi határozatának meghozataláig kötve van ajánlatához, kivéve, ha az ajánlatkérő úgy 
nyilatkozott, hogy egyik ajánlattevővel sem kíván szerződést kötni.” 

„70. § (1) Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott 
tartalmi, és a 70/A. § (1)-(3) bekezdései szerinti formai követelményeknek megfelelően kell 
ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban egyszerűbb formai 
követelményeket is előírhat. A dokumentáció magyar nyelven történő elérhetőségét, illetve a 
magyar nyelven történő ajánlattétel lehetőségét minden esetben biztosítani kell.  
(2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati 
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra 
vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e.  
… 
(4) Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség 
biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében -  
a) nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel,  
b) más ajánlattevő - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt - alvállalkozójaként nem vehet részt,  
c) más ajánlattevő számára erőforrást nem biztosíthat.  
(5) Egy személy (szervezet) nem lehet egy ajánlatban, - részajánlat-tételi lehetőség 
biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - egyszerre erőforrást nyújtó szervezet és 
alvállalkozó.  
(6) Ha egy - a 4. § 2. pontjának a)-d) alpontjai hatálya alá nem tartozó - személy (szervezet) a 
közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés - 
részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, 
akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése 
során közös ajánlattevőként kell hogy szerepeljen.  
(7) Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az 
határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított 
ellenértékéből.” 

„88. § (1) Az ajánlat érvénytelen, ha  
a) azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;  
b) az ajánlattevő a biztosítékot az ajánlati felhívásban előírt határidőre nem, vagy az ajánlati 
felhívásban megjelölt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre;  
c) az ajánlattevő, alvállalkozója vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezet nem felel 
meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (10. §);  
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d) az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó 
szervezetet az eljárásból kizárták;  
e) az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett 
alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 
követelményeknek;  
f) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kivéve a 70/A. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak 
vagy a 70/A. § (2) bekezdés a), b) pontjainak, illetve az ajánlat csomagolásával kapcsolatban a 
79. § (1) bekezdésének való meg nem felelést, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy 
dokumentációban mindezekkel kapcsolatban előírtaknak való meg nem felelést;  
g) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [86. § (5) bekezdése];  
h) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan 
kötelezettségvállalást tartalmaz [87. § (3) bekezdése].” 

Az Ajánlatkérő arra kéri a tisztelt Ajánlattevőket, hogy ajánlataikat a jelen dokumentációban előírt 
formában és tartalommal dolgozzák ki, figyelemmel természetesen a közzétett ajánlati 
felhívásra. 
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II. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 
KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 

 

A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése 
 
1.1. Ajánlatkérő: az ajánlati felhívásban meghatározott szervezet. Az Ajánlatkérőt munkájában az 

általa létrehozott Bíráló Bizottság segíti.  
 
1.2. Ajánlattevő: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vagy 
külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, aki, illetőleg amely  
a) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz, továbbá  
b) az 59. § (5) bekezdés a) pontja alkalmazásában az is, aki (amely) az 

ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta, továbbá  
c) az ajánlattételi határidő lejártáig az a), b) pontokban foglaltakon kívül az is, 

aki (amely) a dokumentációba az ajánlatkérőnél beletekintett, illetőleg azt 
átvette, vagy kiegészítő tájékoztatást kér, vagy előzetes vitarendezést 
kezdeményez;  

 
1.3. Dokumentáció: az általános és speciális követelményeket tartalmazó jelen kötet és az ebben 

felsorolt műszaki dokumentumok összessége. 
 
1.4. Szerződés: a közbeszerzési eljárás nyertes Ajánlattevője – vagy annak visszalépése esetén, 

ha az eredményhirdetéskor megnevezésre kerül a második legjobb ajánlattevő 
– és az Ajánlatkérő között a jelen eljáráshoz kiadott ajánlati felhívás, jelen 
dokumentáció és a szerződéskötő ajánlattevő ajánlata, valamint az eljárás során 
az ajánlatkérő által szolgáltatott információk alapján létrejövő szerződés. 

Az Ajánlatkérő 

Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata 
1195 Budapest, Városház tér 18-20. 
Telefon: +36/1-347-4578 
Telefax: +36/1-347-4977 
Kapcsolattartó: Kiss Margit – közbeszerzési referens 
Email: kissmargit@hivatal.kispest.hu 
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A szerződés meghatározása 
 
Szállítási szerződés eszközbeszerzésre, a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat I. sz. Gondozási 
Központ fejlesztése című Európai Uniós pályázathoz kapcsolódóan. 
 
Az eszközbeszerzés összes becsült értéke 4 304 000 Ft. 
 
A beszerzés tárgya és mennyisége: 
 
Szállítási szerződés eszközbeszerzésre, a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat I. sz. Gondozási 

Központ fejlesztése című Európai Uniós pályázathoz kapcsolódóan. 
 
1. részterület: bútorzati eszközök beszerzése 
(Becsült értéke: 530 250 Ft) 
Bútorok 
- 1 db ülőgarnitúra,  
- 10 db könyvespolc, 
- 1 db görgős tv állvány 
- 1 db görgős polc 
- 1 db fürdőszobaszekrény 
- 2 db konyhai tárolóelem 
- 10 db műanyag kerti bútor szett (1 asztal 6 szék) 
Ajánlattevő feladata az eszközök leszállítása, összeszerelése, telepítése, beüzemelése a 

dokumentáció műszaki specifikációjában meghatározottak szerint. 
 
2. részterület: Informatikai eszközök beszerzése 
(Becsült értéke: 368 400 Ft) 
- 1 db számítógép konfiguráció, 
-1 db monitor,  
-1 db fejhallgató, 
- 1 db hangfal, 
- 1 db könyvszkenner, 
- 2 db digitális fényképezőgép, 
- 1 db videokamera 
Ajánlattevő feladata az eszközök leszállítása, összeszerelése, telepítése, beüzemelése a 
dokumentáció műszaki specifikációjában meghatározottak szerint. 
 
3. részterület: Konyhai és egyéb eszközök beszerzése  
(Becsült értéke: 202 214 Ft) 
- 1 db gáztűzhely, 
-1 db kávéfőző,  
-1 db vízforraló, 
- 1 db kenyérpirító, 
- 1 db szendvicssütő, 
- 1 db mikrohullámú sütő, 
- 1 db hűtőszekrény, 
-1 db vasaló,  
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-1 db vérnyomásmérő, 
-1 db takarítógép. 
Ajánlattevő feladata az eszközök leszállítása, összeszerelése, telepítése, beüzemelése a 
dokumentáció műszaki specifikációjában meghatározottak szerint. 
 
4. részterület kültéri sporteszközök beszerzése  
(Becsült értéke: 3 203 136 - Ft) 
- 1 db szabadtéri fittnessberendezés (lépegető + kerékpár) 
 -1 db lábprés, 
 -1 db sífutó, 
 -1 db combizomerősítő 
 
Ajánlattevő feladata az eszközök leszállítása, összeszerelése, telepítése, beüzemelése a 
dokumentáció műszaki specifikációjában meghatározottak szerint. 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kültéri eszközök elhelyezéséhez a gumiburkolatot 
az Ajánlatkérő már kiépítette. 

5. A teljesítés helye és határideje 
 
A teljesítés helye: Budapest XIX. ker. Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat I. sz. Gondozási 

Központ, 1192 Budapest XIX. Ker. Corvin krt. 32 
 
A teljesítés határideje:             1. részterület: szerződés megkötésétől számított 60 nap 
    2. részterület: szerződés megkötésétől számított 60 nap 
    3. részterület: szerződés megkötésétől számított 60 nap 
    4. részterület: szerződés megkötésétől számított 60 nap 
 
Az Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.    

6. Többváltozatú ajánlat és részajánlat 
 
Ajánlatot kizárólag a 4. pontban megadott tárgyban és a jelen dokumentációban meghatározott 
követelményeket kielégítően lehet benyújtani.  
 
Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során többváltozatú, alternatív ajánlatot nem nyújthat be. 
 
Az Ajánlatkérő részajánlat tételét a 4. pontban meghatározottak szerint teszi lehetővé. 
 
Az ajánlati felhívástól és dokumentációban előírtaktól eltérő alternatívákat az Ajánlattevők ne 
ajánljanak. Amennyiben ilyen ajánlat kerül benyújtásra, úgy azt figyelemmel a közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény 88.§ (1) bekezdése f) pontjára az Ajánlatkérő érvényteleníti, és 
az a jelen közbeszerzési eljárás további menetében nem vehet részt. 
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7. AZ AJÁNLAT KÖLTSÉGEI 
 
7.1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget magának az 

Ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a 
Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb – így különösen anyagi 
– igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen 
befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben ezekkel a költségekkel 
kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. 

 
7.2. Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, 

sem részeiben, azt öt évig meg kell őriznie. 

8. A Dokumentáció használata 
 
8.1. A dokumentáció beszerzésének határideje: 2011. december 19. 11.00 óra  
 
8.2. Az Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációt a http://www.kispest.hu című honlapján 

térítésmentesen hozzáférhetővé teszi. A dokumentáció letöltését Ajánlattevő köteles 
cégszerűen aláírt, faxon küldött nyilatkozatával (Regisztrációs lap) visszaigazolni. A 
visszaigazolás megküldése az ajánlattétel feltétele. A dokumentáció az ajánlati 
felhívással (hirdetmény) együtt kezelendő. Amennyiben az ajánlati felhívás és a 
dokumentáció között eltérés adódik, az Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (4) bekezdése szerint 
jár el.  

 
8.3. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik Ajánlattevőnek az ajánlati 

dokumentációt visszaigazoltan letölteni. 
 
8.4. A dokumentációt a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, 

másolása, a jelen eljárás keretein kívül történő bármilyen – változatlan vagy 
változtatott formában történő – felhasználása jogellenes. 

 

9. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei  
 
9.1. Az Ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely ajánlat 

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvénynek a nyílt eljárásra vonatkozó 
előírásaival összhangban, az ajánlattételi határidő lejárta után semmilyen formában – 
még az Ajánlatkérő hozzájárulása esetén – sem módosítható. 

 
9.2. Az Ajánlatkérő az ajánlatok ajánlattételi határidő lejártát követő módosítását, 

kiegészítését nem teszi lehetővé. 
 
9.3. A dokumentációt megvásárlók a Dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban 

az ajánlattételi határidőt megelőzően legkésőbb tíz nappal írásban kiegészítő 
információkért fordulhatnak az Ajánlatkérőhöz, aki a kért információt legkésőbb hat 
nappal az ajánlattételi határidőt megelőzően megadja valamennyi Ajánlattevő részére. 
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10. Az ajánlatok benyújtásának címe és határideje 
 
10.1. Az ajánlatok benyújtási határideje: 2011. december 19. 11.00 óra 
10.2. Az ajánlatok benyújtásának címe: Az ajánlatkérő székhelye, 1195 Budapest, Városház tér 

18-20., B” ép. III. em. 107. irodahelyisége. 
 
10.3. Az Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az beérkezett a fenti 

pontban megjelölt határidőre a megadott címre. 
 
10.4. A csomagoláson az alábbiaknak kell szerepelnie: 
� az Ajánlatkérő megadott neve és címe; 
� az Ajánlattevő neve és címe; 
� a közbeszerzési eljárás tárgya: „Ajánlat – Eszközbeszerzés 1,2,3,4  sz. 

részterület” tárgyú közbeszerzési eljárásban, CSAK BIZOTTSÁGILAG BONTHATÓ FEL!” 
 
Az ajánlatokat egy eredeti és két az eredetivel mindenben egyező másolati példányban, nem 

bontható kötésben, zárt csomagolásban kell benyújtani. A példányokon fel kell 
tüntetni az „Eredeti” vagy a „Másolat” megjelölést. Esetleges eltérés esetén az 
„Eredeti” példány tartalma az irányadó. Az ajánlatok minden tartalommal bíró oldalát 
folyamatos sorszámozással kell ellátni. Az ajánlatot zsinórral, lapozhatóan össze kell 
fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le 
kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a 
bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlat 
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. Az Ajánlat 
tartalmazzon számozott tartalomjegyzéket. 

 
 Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó vagy 69. § 

(8) bekezdés szerinti 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. 

 
10.5. Az ajánlat első oldala a Felolvasó lap legyen, melyet a dokumentáció 1. számú 

mellékletének kitöltésével kell benyújtani. 
 
10.6.  Az ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 

kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, illetve az azzal 
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből vagy téves kézbesítésből eredő 
kockázat az ajánlattevőt terheli. 

 
10.7. Az ajánlati példányok formai vagy tartalmi eltérése esetén az Ajánlatkérő az eredeti 

példányt tekinti hitelesnek, ez alapján kerül értékelésre az ajánlat. 
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11. Ajánlatok bontása 
 
11.1. Az ajánlatok bontására 2011. december 19. 11.00 órakor – a Kbt. 80.§ (2) bekezdése 

szerint jogosult személyek jelenlétében – kerül sor az ajánlatkérő 2. pontban 
meghatározott székhelyén a B” ép. III. em. 107. irodahelyiségében.  

 
11.2. Az ajánlatok bontásakor a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 80.§ (3) 

bekezdése szerinti adatok kerülnek a Felolvasó lapról ismertetésre. 
 
11.3. Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési 

időszakban kerül sor. 
 

12. Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség 
 
12.1. Az Ajánlattevő ajánlatát az ajánlati határidő lejártáig vonhatja vissza. 
 
12.2. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap. 
 
12.3. Az eredményhirdetésen nyertesként, illetve a második legjobbként ki nem hirdetett 

Ajánlattevők az ajánlati kötöttség alól az eredményhirdetés napjától külön nyilatkozat 
vagy cselekmény nélkül mentesülnek. 

 
13. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások 

 
13.1. Az ajánlatok vizsgálatának, értékelésének és összehasonlításának időszakában az 

Ajánlatkérő felvilágosítást kérhet az ajánlattal kapcsolatos nem egyértelmű 
kijelentések tisztázása érdekében. 

 
13.2. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a felvilágosítás kérésre adott 

válaszaik semmilyen formában nem jelenthetik a benyújtott ajánlat módosítását. 
Amennyiben az Ajánlattevő nem ennek megfelelően jár el, úgy ez az ajánlat 
érvénytelenítését vonhatja maga után. 

 
14. Kapcsolattartás 

 
14.1. Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag 

írásban kerülhet sor az Ajánlatkérővel. Az Ajánlatkérő visszautasít minden személyes 
vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát.  

 
14.2. Az Ajánlattevők valamennyi, az eljárás során az Ajánlatkérőnek megküldésre kerülő 

okmányon, levélen, faxon tüntessék fel az eljárás tárgyát: „Eszközbeszerzés” Az 
Ajánlattevők a fenti szabályok megsértése esetén minden ebből eredő következményt 
viselni kötelesek. 
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14.3.  Az Ajánlatkérő az esetleges kérdésekre adott ajánlatkérői választ a honlapján teszi 
közzé a Kbt. által előírt határidőben. 
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15. Az ajánlatok értékelése 

Az Ajánlatkérő az ajánlatokat „a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás” bírálati szempontja 
szerint értékeli. 

Az ajánlati árat HUF-ban, a dokumentációhoz mellékelt, az egyes részterületekre megadott 
részletes ártáblázat segítségével kell megadni.  

16. Eredményhirdetés és szerződéskötés 
 
16.1. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: Az ajánlatok felbontásától számított 20. 

munkanap 10.00 óra. Helye: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda – Közbeszerzése 1195 Budapest, Városház tér 18-20. 
„B” ép. III. em. 107. irodahelyisége. 

 
16.2. Az eredményhirdetésre az Ajánlatkérő külön értesítéssel nem hívja meg az 

Ajánlattevőket. 
 
16.3. Az Ajánlatkérő és a nyertes Ajánlattevő között a szerződéskötés tervezett időpontja: az 

írásbeli összegzés eredményhirdetésen történő átadását vagy megküldését követő 
naptól számított 10. napon, ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első 
munkanapon.  

 
16.4. az írásbeli összegzés megküldését követő naptól számított 10. napon, ha ez a nap nem 

munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon 10.00 óra. 

17. Egyéb feltételek 
 
17.1. Az Ajánlatkérő és a nyertes Ajánlattevő között a szerződés az Ajánlati felhívás, a jelen 

Dokumentáció és a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint, az ezekben 
megfogalmazott tartalommal jön létre. 

 
17.2. A Vállalkozó a teljesítésről kiállított számlájának Megrendelő általi kifizetése az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik, ezért a kiállított 
számlához minden esetben csatolnia kell az állami adóhatóság és vámhatóság által 
kibocsátott, a számla kiegyenlítésének dátumától számított tizenöt naptári napnál nem 
régebbi nemleges adóigazolását.  

 
17.3. A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Az ajánlati felhívásnak megfelelően az 

ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és 
dokumentált szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik.  

 
17.4. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak, ezért az 

Ajánlattevőknek valamennyi idegen nyelvű ajánlati oldal egyszerű magyar nyelvű 
fordítását csatolniuk kell. A nem magyar nyelvű dokumentumok tartalmát az 
Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásánál nem veszi figyelembe. 
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17.5. A nyertes Ajánlattevő késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel érintett napokra 

vonatkozóan napi 10.000,-Ft, azaz tízezer forint, de maximum a nettó teljes 
szerződéses ellenérték 30%-ának megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles fizetni 
a megrendelő részére, mely követelését a megrendelő a szállító végszámlájából 
történő levonás útján érvényesíthet. A nyertes Ajánlattevő mentesül a kötbér 
megfizetése alól, ha a megrendelő mulasztása miatt esett késedelembe. 

 
A nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni, nem teljesítése esetére, melynek 
mértéke a teljes ellenszolgáltatás nettó értékének 30 %-a. 
A szállító az eszközök rendeltetésszerű működéséért 1 éves – teljes körű – jótállást köteles 
vállalni. 
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III. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK 
 
 
Jelen fejezet megalkotásakor az Ajánlatkérő szándéka az volt, hogy biztosítsa annak lehetőségét, 
hogy az Ajánlattevők olyan formában készítsék el ajánlatukat, amely a legkisebb terjedelmű, de a 
követelményeknek mindenben megfelelő, ugyanakkor maximálisan szolgálja az ajánlatok 
értékelhetőségét. 
 

1. AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IGAZOLÁSOK 
 

Az ajánlathoz becsatolandó igazolásoknak érvényesnek, bizonyító erejűnek és magyar nyelven 
kiállítottnak kell lenniük.   
Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy nyilatkozatok nyelve nem magyar, 
úgy az Ajánlattevő köteles mellékelni az egyszerű magyar nyelvű fordításokat is. 

 
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai, az ajánlati felhívás és a 
dokumentáció alapján az ajánlat kötelező tartalmi elemei: 
 

2. KIZÁRÓ OKOK 
 

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő vagy alvállalkozó valamint erőforrást nyújtó szervezet, aki: 
 
2.1.végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 

végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, 
illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van 
folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

 
2.2.tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;  
 
2.3.gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 

megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 
alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 
büntetőjogi intézkedésekről szóló2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), 
illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, 
illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen 
korlátozta;  

 
2.4.közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; 
  
2.5.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;  
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2.6.korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot 
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen 
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;  

 
 

2.7. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
   a) 15. §-a (5) bekezdés a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben 
jogerőssé vált   közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és munkaügyi 
bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el, vagy 
b, 15. §-a (5) bekezdés f) pont fb) alpontjában meghatározott, két évnél nem régebben 
jogerőssé vált közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és a központi 
költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi 
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el.  

 
2. 8. a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény 

bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi 
kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve 
pénzmosás bűncselekményt, vagy 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;  

 
2. 9. korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével 

kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- 
vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem 
teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot - 
annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett -, 
és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, 
kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos 
eredményhirdetést megelőző két évnél.  

 
2. 10. a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve. 
 
Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója 
vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet  
 

a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai 
kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el;  
 
b) az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen 70. § (3) 
bekezdése, 71. §] teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis 
nyilatkozatot tett, melynek következtében elkerülhető lett volna, hogy az ajánlat vagy a 
részvételi jelentkezés a nyilatkozattal érintett körülmény miatt érvénytelennek minősüljön 
vagy elérhető lett volna, hogy kedvezőbb legyen az ajánlatának a81. § (4) bekezdése 
szerinti elbírálása, illetve a részvételi jelentkezésének 123. § (4) bekezdése, 130. § (6) 
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bekezdése, 136/A. § (2) bekezdése, 157. § (3) bekezdése vagy 204. § (5) bekezdése 
szerinti rangsorolása.  

3. BECSATOLANDÓ IGAZOLÁSOK ÉS NYILATKOZATOK 
 
3.1.Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan, 

nevezetesen a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, 
továbbá hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 
szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. Cégszerűen aláírva, kitöltve, jelen 
dokumentáció mintája szerinti tartalommal kell benyújtani. 

 
3.2.Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek), a közbeszerzés 

értékének 10 %-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozóknak, az erőforrást 
nyújtó szervezetnek, illetve a 69. § (4) bekezdés alkalmazása esetén a Kbt. 4. § 2. pont b)-d) 
alpontjában meghatározott személynek (szervezetnek) külön-külön kell benyújtaniuk 
közjegyző által hitelesített nyilatkozatot az Ajánlati felhívás III.2.1. pontjában meghatározott 
kizáró okokra vonatkozóan. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés 
teljesítése során nem vesz igénybe a Kbt. 60. és 61. § -ában meghatározott kizáró okok 
hatálya alá tartozó alvállalkozót. 

 
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek), a közbeszerzés 
értékének 10 %-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozóknak, az erőforrást 
nyújtó szervezetnek, illetve a 69. § (4) bekezdés alkalmazása esetén a Kbt. 4. § 2. pont b)-d) 
alpontjában meghatározott személynek (szervezetnek) külön-külön kell benyújtaniuk a 63. §. 
szerinti igazolásokat és nyilatkozatokat (NAV, cégkivonat) egyszerű másolati példányban. 
Amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), a 
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó, az 
erőforrást nyújtó szervezet, illetve a 69. § (4) bekezdés alkalmazása esetén a Kbt. 4. § 2. 
pont b)-d) alpontjában meghatározott személy (szervezet) szerepel a köztartozásmentes 
adózói adatbázisban, úgy az NAV nyilatkozatát nem kell csatolni. 

 
Az egyes kizáró okokra vonatkozó igazolásokra és nyilatkozatokra   

- A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény 63. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, 
nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű ajánlattevők, 
alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában (Közbeszerzések 
Tanácsa KÉ 2010. évi 152. szám)  

  -    A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a Kbt. 63. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben 
hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az 
Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett ajánlattevők, 
alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában (Közbeszerzések 
Tanácsa KÉ 2010. évi 152. szám). 

 

Külföldi ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
bevonni kívánt alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet, illetve a 69. § (4) bekezdés 
alkalmazása esetén a Kbt. 4. § 2. pont b)-d) alpontjában meghatározott személy 
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(szervezet) esetében az Ajánlatkérő az adott ország jogrendszerének megfelelő hatósági 
igazolásokat, illetve nyilatkozatokat fogadja el. Az Ajánlattevőnek az ajánlatban 
nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében, 
mely igazolások és nyilatkozatok felelnek meg a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, továbbá 
61. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok hiányának igazolására. 

 
3.3. Az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat kötelezettségvállalásra, 

nyilatkozattételre jogosult személyeknek kell aláírni. Ajánlattevő csatolja be egyszerű 
másolatban azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, vagy a letelepedés 
országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot, aki(k) az 
ajánlatot aláírja (aláírják). Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló 
személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti 
vagy közjegyző által hitelesített példányát. 

 
3.4. Az ajánlattevő, közös ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá az erőforrást biztosító szervezet 
csatolja az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonata 
eredeti vagy egyszerű másolatát. (egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány egyszerű 
másolata; a nem Magyarországon letelepedett szervezetek esetében legalább a cégkivonat 
adatait tartalmazó cégokmány eredeti vagy egyszerű másolatát, egyszerű magyar 
fordításban). Amennyiben még el nem bírált változásbejegyzési kérelem van folyamatban, 
csatolja a változás tényét és tartalmát igazoló okiratot. 

 
3.5. Az ajánlatban meg kell jelölni 

- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a 
közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz 
igénybe; 
- a 10 % feletti alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és 
százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak 
működni;  
- az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlati felhívás vonatkozó 
pontjainak megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt 
(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrására (is) támaszkodik, továbbá  
- a 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett - a közbeszerzés értékének 
tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, 
címét.  
 
Amennyiben az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni a szerződés 
teljesítésénél, vagy nem kíván más szervezet erőforrására támaszkodni, akkor az erről 
szóló cégszerűen aláírt nemleges nyilatkozato(ka)t kell az ajánlathoz csatolni. 

 
3.6.Minden ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozó, továbbá az erőforrást nyújtó szervezet köteles nyilatkozni arról, hogy 
valamennyi bankszámláját vezető pénzintézet igazolását becsatolta. Amennyiben a 
cégkivonatban olyan bankok szerepelnek, amelyeknél a számlavezetés már megszűnt, de 
ezen tény átvezetése nem történt meg a cégkivonatban, úgy erről nyilatkozni kell. 
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3.7.Közös Ajánlattevők esetében csatolni kell az együttműködési megállapodást, amely 

tartalmazza a feladatmegosztást, a teljes jogú képviseletre feljogosított személy megjelölését 
és elérhetőségét, az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatot. 

 
3.8.Ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok 

nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, 
hogy azok ne tartalmazzanak a Kbt. 73.§ (2) – (3) bekezdése szerinti elemeket. (Kbt. 73. § 
(1) bekezdés). 

 
3.9.Az Ajánlattevőnek csatolni kell valamennyi, az Ajánlati felhívás III.2.2. és III.2.3. pontjában 

előírt igazolási módnak megfelelő dokumentumot a gazdasági és pénzügyi, valamint 
műszaki, illetve szakmai alkalmasságának igazolására.  
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AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ 
IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE 

 Nyilatkozat, igazolás, egyéb irat, dokumentum megnevezése Minta 

1) Felolvasó lap 1. melléklet 

2) Tartalomjegyzék - 

3) Részletes árajánlat 2. melléklet 

4) 
Regisztrációs lap. Csatolni kell az ajánlathoz, valamint a megküldését 
igazoló fax visszaigazolást is. 

3. melléklet 

5) 

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek), a 
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben bevonni kívánt 
alvállalkozóknak, az erőforrást nyújtó szervezetnek, illetve a 69. § (4) 
bekezdés alkalmazása esetén a Kbt. 4. § 2. pont b)-d) alpontjában 
meghatározott személynek (szervezetnek) külön-külön kell benyújtaniuk 
közjegyző által hitelesített nyilatkozatot az Ajánlati felhívás III.2.1. 
pontjában meghatározott kizáró okokra vonatkozóan. Ajánlattevőnek 
nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítése során nem vesz 
igénybe a Kbt. 60. és 61. § -ában meghatározott kizáró okok hatálya alá 
tartozó alvállalkozót. 

4. melléklet 

6) 
Igazolások a kizáró okokról (ajánlattevő, közös ajánlattevő, 10% feletti 
alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet) 

 

7) 

Az ajánlattevő, közös ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, 
továbbá az erőforrást biztosító szervezet csatolja az ajánlattételi határidő 
lejártától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonatát (egyéni vállalkozó 
esetén a vállalkozói igazolvány egyszerű másolata; a nem 
Magyarországon letelepedett szervezetek esetében legalább a cégkivonat 
adatait tartalmazó cégokmány eredeti vagy egyszerű másolatát, egyszerű 
magyar fordításban). Amennyiben még el nem bírált változásbejegyzési 
kérelem van folyamatban, csatolja a változás tényét és tartalmát igazoló 
okiratot. 

- 

8) 

Csatolni kell az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője aláírási 
címpéldányának vagy jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, aláírás-
mintájának egyszerű másolatát, továbbá, ha a cégjegyzésre jogosult és a 
kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is 
tartalmazó meghatalmazás eredeti példányát. 

- 

9) 

A számviteli szabályok szerinti az előző lezárt üzleti évre vonatkozó 
beszámoló mérleg-és eredménykimutatása egyszerű másolatban a 
kiegészítő mellékletek nélkül. 

- 

10) 

Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az 
ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozatot 
arról, hogy mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját, az ajánlattevő 
számláján sorban állás előfordult-e, ha igen legutóbb mikor, és fizetési 

- 
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kötelezettségének pontosan eleget tett-e az ajánlattételi felhívás 
feladásától visszaszámított egy évben. 

11) Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről. 12. melléklet 

12) 

Nyilatkozatot az elmúlt 2 naptári év (2009, 2010) teljes árbevételéről és 
közbeszerzés tárgyának nettó árbevételéről/ (eszközszállítás 1, 2, 3, 4. 
részterület) éves bontásban részajánlatonként.. 

5. melléklet 

13) 

A 2009., 2010. évben befejezett közbeszerzés tárgyával megegyező 
munkáinak bemutatása (referencialista), részajánlatonként, megjelölve 
benne a teljesítés helyét, idejét, a szerződést kötő másik fél neve, 
elérhetősége a szállítás tárgyát,  az ellenszolgáltatás összegét vagy a 
korábbi szállítás mennyiségére utaló más adatot a Kbt. 68. § (1) 
bekezdése szerinti igazolással. 

6. melléklet 

14) 

Az ajánlattevőnek nyilatkozata a Kbt. 70.§ (2) bekezdésében foglaltakra 
vonatkozóan, nevezetesen a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére 
és a kért ellenszolgáltatás összegére, továbbá hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 

7. melléklet 

15) Nyilatkozat  a Kbt. 63. § (3) bekezdés tekintetében 8. melléklet 

16)  Üzleti titokra vonatkozó nyilatkozta 9. melléklet 

17) 
 Nyilatkozat a 65. §-ának (3)-(4) bekezdése alapján, a Kbt. 4. § 3/D-E. 
pontjaiban foglaltakra is figyelemmel 

10. melléklet 

18) Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bek. a)-d) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot 
is csatolandók) 

11. melléklet 

19) 

Közös ajánlattevők esetében csatolni kell az együttműködési 
megállapodást, amely tartalmazza a feladatmegosztást, a teljes jogú 
képviseletre feljogosított személy megjelölést és elérhetőségét, az 
egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatot 
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IV. Szakmai Specifikáció 

1. részterület: bútorzati eszközök beszerzése  

Alkalmazás 
helye, célja 
Megnevezés 

Darabszá
m 

Paraméterek 

bútorzat 
ülőgarnitúra 

1 

Szélesség:260 cm, Min. mélység: 97 cm, Max. mélység: 160 cm, 
Magasság: 74 cm, Min. ülésmélység: 65 cm, Max. ülésmélység: 129 
cm, Ülésmagasság: 45 cm, 2 sz kanapé+fekvőfotel, 
Keret:forgácslemez, farostlemez, rétegelt lemez, poliuretán hab 23 
kg/cu.m.,2sz kanapé váz+bal karfa/ fekvőfotel váz jobb: 
Keret: Forgácslemez, Farostlemez, Rétegelt lemez, Poliuretán hab 
23kg/ cu.m. 
Zig- zag rugó: Acél 
Üléskeret/ Karfa keret: Poliuretán hab 23kg/ cu.m., Poliészter töltet 
Háttámla keret: Extra rugózású habszivacs (hideg hab) 25 kg/m3, 
Poliészter töltet 
Üléspárna: Extra rugózású habszivacs (hideg hab) 33 kg/m3, 
Poliészter töltet 
Csőváz: Acél, Szinezett epoxi/poliészter bevonat 
Teljes összeállítás: 100% poliészter 
IKEA KRAMFORS típusú, vagy azzal egyenértékű 

bútorzat, 
könyvek 
tárolására 
könyves 
polc 

10 

Szélesség: 40 cm 
Mélység: 28 cm 
Magasság: 202 cm 
Maximális terhelhetőség polconként: 15 kg, Alap: Forgácslemez, 
Bükkfa furnér., Papír, Áttetsző akril lakkozás 
Hátlap: Farostlemez 
5 db polcot tartalmaz  
IKEA Billy típusú, vagy azzal egyenértékű  

 bútorzat, TV 
tárolására 
görgős TV 
állvány 

1 

Szélesség: 118 cm 
Minimális mélység: 38 cm 
Maximális mélység: 42 cm 
Magasság: 51 cm 
Maximális terhelhetőség: 30 kg 
Max. síkképernyős TV mérete: 42 " 
Tv állvány: Forgácslemez, Bükkfa furnér., Áttetsző akril lakkozás 
Fiókalj: Farostlemez 

IKEA Benno típusú, vagy azzal egyenértékű 
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 bútorzat, 
könyvtárolásra 
görgős polc 

1 

4 fiókos görgős polc, Méret: Szélesség: 40 cm, Magasság: 119 cm, 
Mélység: 40 cm 
Méret összeszerelés nélkül: Szélesség: 43 cm, Hosszúság: 116 cm, 
Magasság: 15 cm 
Anyag: fa 
Kezelés: Olajjal pácolt 
Szín: Dió 

 bútorzat 
fürdőszoba 
szekrény 

1 

szín: fehér, 
méret: 80x180x32 cm, 
tükörrel, 
Csomagolási méret: 
Magasság x szélesség x mélység (mm) 
1841x300x159 
2 nyitott polccal 3 ajtós szekrénnyel 1 fiókkal  

 bútorzat 
konyhai tároló 
elem 

2 
4 polcos tároló elem, Méretek:  187x80x40, Színe: fehér, Anyaga: 
bútorlap 

Kerti bútor szett 
Asztal+ 6 szék 

10 db 
Asztal: ovális, zöld színű, műanyag, 90*140 cm  
Székek: magastámlás, zöld, műanyag, 56*59*88 cm 
Típusa: LEGATO vagy azzal egyenértékű  

 
Ajánlattevő feladata az eszközök leszállítása, összeszerelése, telepítése, beüzemelése. 
 
A közbeszerzési műszaki leírásoknál, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott 
márkanevek csak a jelleg meghatározásánál bírnak jelentőséggel. 
Ha a következőkben közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, 
tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy 
ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető 
meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely, a termékleírásban, illetve a 
költségvetésben meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg teljes 
mértékben egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, 
használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában teljesen azonos, más 
gyártású termék szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a Kbt. 58. §. (7) 
bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került 
feltüntetésre. 
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2. részterület: informatikai eszközök beszerzése  

Alkalmazás 
helye, célja 
Megnevezés 

Darabszá
m 

Paraméterek 

  Informatikai 
eszközök  
Számítógép 
konfiguráció 

1 

Termékleírás: Intel Core2Duo E4600 (2.4GHz), 1GB DDR2 RAM 
667MHz, Intel 946 chipset, Intel GMA 3000 integrated graphics, 
160GB 7.2k SATAII, DVD-RW Serial ATA, 12x USB 2.0, soros port, 
LAN (10/100/1000), bill. + egér, Vista Business + XP TWINLOAD 
Típusa: Esprimo P2540 PC C2D E 4600 2,4 GHZ/1GB/160GB 
VB/XPTVWIN vagy azzal egyenértékű  

 Informatikai 
eszközök  
Monitor 

1 
Termékleírás: 1280x1024@75Hz, 160°/160°, 800:1, 15-pin D-Sub, 
300cd/m2 fényerő, 5ms válaszidő, 3 év szerviz garancia  
Típusa: DELL E 198 Ft 19” Flat Panel Monitor vagy azzal egyenértékű  

 Informatikai 
eszközök  
Fejhallgató 

1 
párnás, hallássérültek számára is alkalmas 
- USB csatlakozóval 
Típusa: Phillips vagy azzal egyenértékű  

 Informatikai 
eszközök  
Hangfal 

1 
2.0-ás hangrendszer, 2,5 W 
Típusa: Creative Inspire 265 vagy azzal egyenértékű  

 Informatikai 
eszközök  
Könyvszkenner 

1 
Nagy sebességű szkennelés: 7 másodperc egy A4-es lap színes, 
szürkeskálás v. fekete-fehér szkennelése 300 dpi felbontással, USB.2. 
Típusa: Plustek Optic Book 3600 vagy azzal egyenértékű  

 Informatikai 
eszközök  
digitális 
fényképezőgép 

2 

5x zoom, digitális, autofókusz, LCD mérete:2.7 inch, felbontás: 
230.000, Telep típusa: Lítium-ion (LI-42B), Súly: 107 g, Mérete: 
92,7x55,8x24,7, Számítógéphez való csatlakozás High-speed USB 2.0 
Típusa: Olympus FE-5020 vagy azzal egyenértékű  

 Informatikai 
eszközök  
műszaki 
videókamera 

1 

Akár 45 óra csúcsminőségű felvétel normál felbontásban 60 GB-os 
merevlemezre 
800 ezer pixeles CCD-szenzor  
HYBRID felvétel a külön megvásárolható Memory Stick™ kártyára az 
egyszerű megosztáshoz 
Carl Zeiss® Vario-Tessar® objektív 60x optikai és 2000x digitális 
zoommal  
Steady Shot képstabilizátor 
2,7 hüvelykes, széles hibrid LCD-érintőképernyő  
Zoom gomb az LCD-n 
Gyors bekapcsológomb az alvó üzemmódból történő gyors 
bekapcsoláshoz  
Arcindex és Filmindex a gyors, egyszerű keresésért  
Nagysebességű USB 2.0 csatlakozás a számítógépre történő gyors 
adatátvitelhez (csak kimenet) 
Szórakoztató, könnyen kezelhető Picture Motion Browser szoftver a 
webes feltöltést segítő funkcióval. 
Típusa: Sony DCR-SR 37 vagy azzal egyenértékű 
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Ajánlattevő feladata az eszközök leszállítása, összeszerelése, telepítése, beüzemelése. 
 
A közbeszerzési műszaki leírásoknál, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott 
márkanevek csak a jelleg meghatározásánál bírnak jelentőséggel. 
Ha a következőkben közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, 
tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy 
ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető 
meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely, a termékleírásban, illetve a 
költségvetésben meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg teljes 
mértékben egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, 
használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában teljesen azonos, más 
gyártású termék szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a Kbt. 58. §. (7) 
bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került 
feltüntetésre. 
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3. részterület: konyhai és egyéb eszközök 

Alkalmazás 
helye, célja 
Megnevezés 

Darabszám Paraméterek 

Konyhai és 
egyéb eszköz 
gáztűzhely 

1 

Főzőlap, Fözőzóna típusa: Gáz , Főzőzónák száma: 4 , Edénytartó rács 
típusa: Festett lap , Főzőlap Bekapcsolás: Nyomógombos  
Sütő típusa: Gáz sütő és Gáz Grill , Sütő kapacitás: 50 , Sütő tisztítás: 
Manuális , Sütés programozás: Percszámláló  
Sütő funkciói: Grill, Statikus  
Tartozékok: Grill, Normál csepegtető tálca  
Biztonság: Asztal biztonság: Igen  
Méretek: Magasság: 85.0 cm. , Szélesség: 50.0 cm , Mélység: 50.0 
cm  
Kivitel: Szín: Inox , Fedél: Üveg , Ételmelegító: Billenő  
Típusa: Indesit K1 G21 SX vagy azzal egyenértékű  

Konyhai és 
egyéb eszköz 
kávéfőző 

1 

Fém burkolattal  
Skálázott üveg kiöntő edénnyel  
Világító hálózati kapcsolóval  
Biztonsági szelepes zárócsavarral  
Csúszásmentes talppal.  
Szín: szürke  
Teljesítmény: 800W  
Feszültség: ~230V, 50 Hz  
Típusa: Szarvasi SV 611/1 vagy azzal egyenértékű 

Konyhai és 
egyéb eszköz 
vízforraló 

1 
Vezeték nélküli, Teljesítménye: 2200 W, Kapacitás: 1,7 l 
Típusa: Tefal 78706 vagy azzal egyenértékű  

Konyhai és 
egyéb eszköz 
eszköz 
kenyérpirító 

1 

Automatikus kikapcsolás, Visszamelegítés, Stop és kiolvasztás, 
Morzsagyűjtő tálca, 2 db extra hosszú tálca, 9 fokozatú elektronikus 
termosztát, hideg érintés, Teljesítmény: 1700 W. 
Típusa: FAGOR TTE-320 vagy azzal egyenértékű 
 

Konyhai és 
egyéb eszköz 
szendvicssüt
ő 

1 
3 az 1-ben szendvicssütő, Teljesítmény: 750 W 
Típusa: Clatronic ST/WA 3170 vagy azzal egyenértékű 

Konyhai és 
egyéb eszköz 
mikrohullám
ú sütő 

1 

800 W teljesítmény, 23 l űrtartalom, 1050 W grillteljesítmény, 
elektronikus vezérlés, 5 program, gyermekzár, óra funkció, zajszint: 
42dB 
Típusa: Daewoo KOG 8 A1RW vagy azzal egyenértékű 

Konyhai és 
egyéb eszköz 
hűtőszekrén
y 

1 

122/18 l hasznos űrtartalom, "A" energiaosztály, szín:fehér, 
automatikus leolvasztás, 2 db rácspolc, 1 db átlátszó zöldségtároló 
fiók, visszamelegedési idő 11 óra, zajszint: 38 dB (A), 
energiafogyasztás: 234 kWh/év, méretek: 85x55x61,2 cm 
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Típusa: Zanussi ZRG 314 SW (ZRT 15JB) vagy azzal egyenértékű  

Konyhai és 
egyéb eszköz 
vasaló 

1 

Öntisztító funkció,Vízkő-eltávolítás  
Függőleges gőzölés  
Anti-Drip funkció , Európai garancia 
Típusa: Braun SI 6591 vagy azzal egyenértékű  

Konyhai és 
egyéb eszköz 
vérnyomásm
érő 

1 
mérési tartomány: vérnyomás: 20-300 mmHg, pulzus: 30-180 
ütés/perc, kijelzés: szisztolé, diasztolé, pulzus 
Típusa: AEG BMG 4907 vagy azzal egyenértékű  

Konyhai és 
egyéb eszköz  
takarítógép 

1 

porzsák nélküli, 1600 W teljesítmény, 340 W szívóteljesítmény, Bio 
tank(antibakteriális műanyag porgyűjtő tartály), mosószertartály 2,5 
l/6 l por- vagy vízgyűjtési kapacitás, kombinált fej, vezetékhossz 6,3 
m, súly: 7,2 kg 
Típusa: LG VWA 266 ND vagy azzal egyenértékű  

 
Ajánlattevő feladata az eszközök leszállítása, összeszerelése, telepítése, beüzemelése. 
 
A közbeszerzési műszaki leírásoknál, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott 
márkanevek csak a jelleg meghatározásánál bírnak jelentőséggel. 
Ha a következőkben közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, 
tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy 
ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető 
meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely, a termékleírásban, illetve a 
költségvetésben meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg teljes 
mértékben egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, 
használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában teljesen azonos, más 
gyártású termék szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a Kbt. 58. §. (7) 
bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került 
feltüntetésre. 
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4. részterület: Kültéri sporteszközök beszerzése 
 

Alkalmazás 
helye, célja 
Megnevezés 
 

Darabszám  Paraméterek 

Kültéri 
sporteszközök 
szabadtéri 
fitneszberende
zés, kerékpár+ 
lépegető 
 
 

1 

Hossza: 1550 mm, szélessége: 720 mm, magassága: 1520 mm, 
súlya: 74 kg, felállítási terület: 1,08 m2, esési tér: 4550*3720 mm 
A lábizomzat edzéséhez. 
Funkciói: Kerékpározás ellenállás nélkül, lépegetni enyhe terheléssel 
Hatása: mozgékonyság, kondíció és koordináció-javítás   
Modulok: 1 db kerékpár és 1 db lépegető 
Használók száma: egyidejűleg 2 fő 
Típusa: BIKE and Stepper (Saysu) vagy azzal egyenértékű  

Kültéri 
sporteszközök 
lábprés 

1 

  
Hossza: 2200 mm, szélessége: 610 mm, magassága: 1730 mm, 
felállítási terület: 1,35 m2, súlya: 123 kg, esési tér: 5220*3610 mm 
A lábizomzat edzéséhez. 
Funkciói: A tartóülésen a test elmozdítása a lábakkal. 
Hatása: A comb és az ülep izmainak könnyed erősítése   
Modulok: 2 db 
Használók száma: egyidejűleg 2 fő 
Típusa: Leg Press (Saysu) vagy azzal egyenértékű  

Kültéri 
sporteszközök 
combizom-
erősítő 

1 

  

Hossza: 1480 mm, szélessége: 400 mm, Magassága: 1330 mm, 
felállítási terület: 0,59 m2, súlya: 85 kg, esési tér: 4480*3490 mm 
A külső és belső combizomzat edzéséhez. 
Funkciói: Álltóhelyben a lábak szétterpesztése és összezárása. 
Hatása: Az izomzat könnyed erősítése, mozgékonyság előmozdítása 
a csípőizületben  
Modulok: 2 db 
Használók száma: egyidejűleg 2 fő 
Típusa: Adductor + Abductor (Saysu) vagy azzal egyenértékű  
 

Kültéri 
sporteszközök 
sífutó 

1 

Hossza: 1350 mm, szélessége: 890 mm, magassága: 1520 mm, 
felállítási terület: 1,19 m2, súlya: 89 kg, esési tér: 4350-3890 mm 
A kondíció és a koordináció támogatása. 
Funkciói: Mozdulatlan felsőtest mellett a lábak váltakozva lengenek 
előre és hátra. 
Hatása: Javítja az állóképességet, a koordinációt és az 
egyensúlyérzéket.  
Modulok: 1 db  
Használók száma: egyidejűleg 1 fő 
Típusa: Airwalker (Saysu) vagy azzal egyenértékű  
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A ján l a t t evő  f e l ada t a  a z  eszközök  l eszá l l í t ása ,  összesze re l ése ,  t e l ep í t ése ,  
beüzemelése .  Tá j ékoz t a t j uk  a  T i s z t e l t  A j án l a t t evőke t ,  hogy  a  kü l t é r i  
eszközök  e lhe l yezéséhez  a  gumiburko l a to t  az  A j án l a t ké rő  már  k i ép í t e t t e .  
 
A közbeszerzési műszaki leírásoknál, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott 
márkanevek csak a jelleg meghatározásánál bírnak jelentőséggel. 
Ha a következőkben közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, 
tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy 
ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető 
meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely, a termékleírásban, illetve a 
költségvetésben meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg teljes 
mértékben egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, 
használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában teljesen azonos, más 
gyártású termék szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a Kbt. 58. §. (7) 
bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került 
feltüntetésre. 
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V. MELLÉKLETEK 
 

1. sz. melléklet 
 

FELOLVASÓ  LAP 

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata  
„Szállítási szerződés eszközbeszerzésre a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat I. sz. 

Gondozási Központ fejlesztése című Európai Uniós pályázathoz kapcsolódóan” 
tárgyú közbeszerzési eljárásában 

 
 
 
Ajánlattevő neve: ......................................................................  
 
 
székhelye: ......................................................................  
 
telefon:  …………………………..  

telefax:  …………………………..  

e-mail:           …………………………..  

 
1. részterület: 

Ajánlati ár: összesen nettó ……………, - Ft  +   % ÁFA, azaz bruttó……..,- Ft. 

 

2. részterület: 

Ajánlati ár: összesen nettó ……………, - Ft  +   % ÁFA, azaz bruttó……..,- Ft. 

 

3. részterület: 

Ajánlati ár: összesen nettó ……………, - Ft  +   % ÁFA, azaz bruttó……..,- Ft. 

 

4. részterület: 

Ajánlati ár: összesen nettó ……………, - Ft  +   % ÁFA, azaz bruttó……..,- Ft. 

 
…………………………, 2011. …………………………hó……nap 
 
 
 ………………………………………… 
 cégszerű aláírás 
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2. sz. melléklet 

Részletes árajánlat 
 

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata  
„Vállalkozási szerződés eszközbeszerzésre a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat I. sz. 

Gondozási Központ fejlesztése című Európai Uniós pályázathoz kapcsolódóan”. 
tárgyú közbeszerzési eljárásában 

 
 
1. részterület: bútorzat beszerzése  

 
Termék Darab-

szám 
Egységár 
Nettó Ft 

Nettó 
összesen Ft 

ÁFA 
összesen 

Ft 

Bruttó 
összesen 

Ft 
ülőgarnitúra 1     

könyvespolc 10     

görgős TV állvány 1     

görgős polc 1     

fürdőszobaszekrény 1     

konyhai tárolóelem 2     

Kerti bútor szett 
(műanyag ) 1 asztal+ 
6 szék  

10     

Összesen:----   ……… ……… ……… 

 
 

2. részterület: informatikai eszközök  
 

Termék Darab-
szám 

Egységár 
Nettó Ft 

Nettó 
összesen Ft 

ÁFA 
összesen 

Ft 

Bruttó 
összesen 

Ft 
Számítógép 
konfiguráció 

1     

Monitor 1     

Fejhallgató 1     

Hangfal 1     
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Könyvszkenner 1     

digitális 
fényképezőgép 

2     

videókamera 1     

Összesen:----   ……… ……… ……… 

 
 

3. részterület: konyhai és egyéb eszközök  
 

Termék Darab-
szám 

Egységár 
Nettó Ft 

Nettó 
összesen Ft 

ÁFA 
összesen 

Ft 

Bruttó 
összesen 

Ft 
gáztűzhely 1     

kávéfőző 1     

vízforraló 1     

kenyérpirító 1     

szendvicssütő 1     
mikrohullámú sütő 1     

hűtőszekrény 1     

vasaló 1     

vérnyomásmérő 1     

takarítógép 1     

Összesen:----   ……… ……… ……… 

 
 

4. részterület: kültéri sporteszközök  
 

Termék 
Darab-
szám 

Egységár 
Nettó Ft 

Nettó 
összesen Ft 

ÁFA 
összesen 

Ft 

Bruttó 
összesen 

Ft 
szabadtéri 
fitneszberendezés, 
kerékpár+lépegető 
 
 

1 
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lábprés 1     

combizom-erősítő 1     

sífutó 1     

Összesen:--  -- ……….. ……….. ……….. 

 
…………………………, 2011. …………………………hó……nap 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………… 
 cégszerű aláírás 
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3. számú melléklet 
 

R E G I S Z T R Á C I Ó S     L A P 
 

A Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata (1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 
„Szállítási szerződés eszközbeszerzésre a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat I. sz. 
Gondozási Központ fejlesztése című Európai Uniós pályázathoz kapcsolódóan” tárgyú 
közbeszerzési eljárásában. 
 
A közbeszerzési eljárásban részt vevő cég adatai: 
 
Neve:   
 
Székhelye:  
 
Tel:    
 
Fax:     
 
Kapcsolattartó személy neve:  
 
Telefonszáma:  
 
E-mail: 
 
 
Kitöltve elküldendő a +36/1-347-4977 faxszámra az ajánlattételi határidő lejártáig! 
 
…………………………, 2011. …………………………hó……nap 
 
 
 
 
        ……………………. 
                  cégszerű aláírás 
 
A Regisztrációs lap visszaküldésével kell jelezni az Ajánlatkérő számára, ha valaki a meghirdetett 
közbeszerzési eljárásban, mint lehetséges Ajánlattevő kíván szerepelni. 
Ajánlatkérő biztosítja, hogy a fent megadott adatokat csak és kizárólag az adott közbeszerzési 
eljárással kapcsolatosan használja fel, harmadik személy számára azokat ki nem adja. 
 
Kérdéseket Ajánlatkérő kizárólag a regisztrált Ajánlattevőktől fogad el. A feltett kérdésekre adott 
válaszok végső határideje az ajánlattételi határidőt megelőző 6. nap.  
Az Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (2) bekezdésben foglalt kötelezettségét olyan módon teljesíti, hogy 
az Ajánlattevők által esetlegesen feltett kérdésekre adott kiegészítő tájékoztatást a 
http://www.kispest.hu honlapon teszi elérhetővé. 
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4. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL 
 
 
 
Alulírott .……………………………………, mint a(z) 
……………………….……………......... (székhely: 
...................................…….......................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a 
Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata (1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 
„Szállítási szerződés eszközbeszerzésre a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat I. sz. 
Gondozási Központ fejlesztése című Európai Uniós pályázathoz kapcsolódóan” tárgyú 
közbeszerzési eljárása során kijelentem, hogy 
a(z)…………………………………………………………….............. ajánlattevő/10% feletti 
alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet/Kbt. 69. § (4) bekezdés alkalmazása esetén a Kbt. 4. 
§ 2. pont b)-d) alpontjában meghatározott személy (szervezet),** 
 
 
nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá, azaz az alábbi 
kizáró okok az esetében nem állnak fenn: 

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

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 

megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 
alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), 
illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, 
illetőleg 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, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen 
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; 

g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
ga) 15. §.-ának (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két événél nem régebben 
meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban 
megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adósás rendjéről szóló törvény szerinti 
mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy 
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gb) 15 §.-a (5) bekezdés f) pont vagy fb) alpontjában meghatározott, két évnél nem 
régebben jogerőssé vált közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és a 
központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi 
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény 
bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi 
kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve 
pénzmosás bűncselekményt, vagy 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 eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével 
kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- 
vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem 
teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot - 
annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett -, 
és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, 
kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos 
eredményhirdetést megelőző két évnél. 

 
Nem tartozik a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá, azaz 
az alábbi kizáró okok az esetében nem állnak fenn: 
 

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve 
 

 
 
 

………………………, 2011. ……………………….hó……nap 

 

 

 

 

………..…………...……………. 

                                                                                                          cégszerű aláírás 

 
 
 
* Jelen nyilatkozatot közjegyző által hitelesített formában kell benyújtani! 
 
**A megfelelő rész aláhúzandó! 
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5. számú melléklet 

 
NYILATKOZAT AZ ELŐZŐ KÉT ÉV (2009-2010) TELJES ÉS  

KÖZBESZERZÉS TÁRGYA SZERINTI FORGALOMRÓL 
 
 
 

Alulírott ………..……..………….), mint a(z) ……….………………………. (cégnév) 
*ajánlattevő/ alvállalkozó/erőforrást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője 
felelősségem tudatában  

nyilatkozom, 
 
hogy az elmúlt 2 év (2009-2010) teljes és közbeszerzés tárgya (eszközbeszerzés …sz. 

részterület) szerinti tevékenységből származó nettó árbevételünk: 
 

1. részterület: 
 

 
Év Teljes forgalom 

Közbeszerzés tárgya szerinti nettó forgalom 
(eszközbeszerzés)   

1) 2009 ……..,- Ft ……..,- Ft 
2) 2010 ……..,- Ft ……..,- Ft 
 

2. részterület: 
 

 
Év Teljes forgalom 

Közbeszerzés tárgya szerinti nettó forgalom 
(eszközbeszerzés)   

1) 2009 ……..,- Ft ……..,- Ft 
2) 2010 ……..,- Ft ……..,- Ft 

 
 

3. részterület: 
 

 
Év Teljes forgalom 

Közbeszerzés tárgya szerinti nettó forgalom 
(eszközbeszerzés)   

1) 2009 ……..,- Ft ……..,- Ft 
2) 2010 ……..,- Ft ……..,- Ft 

 
4. részterület: 

 
 

Év Teljes forgalom 
Közbeszerzés tárgya szerinti nettó forgalom 

(eszközbeszerzés)   
1) 2009 ……..,- Ft ……..,- Ft 
2) 2010 ……..,- Ft ……..,- Ft 
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Jelen nyilatkozatot a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata (1195 Budapest, 
Városház tér 18-20.) „Szállítási szerződés eszközbeszerzésre a Segítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálat I. sz. Gondozási Központ fejlesztése című Európai Uniós pályázathoz kapcsolódóan” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem. 
 
…………………………, 2011. …………………………hó……nap 
 
 
 
 
 
 
 

……..…………...……………. 

     cégszerű aláírás 

*A megfelelő rész aláhúzandó! 
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6. számú melléklet 

 
NYILATKOZAT A KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁNAK MEGFELELŐ REFERENCIÁKRÓL 

 
 
Alulírott ……………………….., mint a ………………………………….. (név, székhely) 
ajánlattevő jelen eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a 
„Vállalkozási szerződés eszközbeszerzésre a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat I. sz. 
Gondozási Központ fejlesztése című Európai Uniós pályázathoz kapcsolódóan” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban 2009-2010. években befejezett referenciaként cégünk alábbi munkáit 
jelölöm meg: 
 
1. részterület: 
Közbeszerzés 
tárgya szerinti 
szállítás rövid 

leírása  
…….sz. 

részterület 

Teljesítés 
ideje 

(év/hó/nap) 
 

Teljesíté
s 

helye 
 

A  
szerződést kötő másik fél 

megnevezése, elérhetősége 

Ellenszolgáltatás összege  
vagy  a mennyiségére 

utaló más adat  

     

     

 

2. részterület: 
 

Közbeszerzés 
tárgya 
szerinti 
szállítás 

rövid leírása 
…….sz. 

részterület 

Teljesítés 
ideje 

(év/hó/nap) 
 

Teljesíté
s 

helye 
 

A  
szerződést kötő másik fél 

megnevezése, elérhetősége 

Ellenszolgáltatás összege  
vagy  a mennyiségére 

utaló más adat  

     

     

 
 
3. részterület  
 

Közbeszerzés 
tárgya 
szerinti 
szállítás 

rövid leírása 

Teljesítés 
ideje 

(év/hó/nap) 
 

Teljesíté
s 

helye 
 

A  
szerződést kötő másik fél 

megnevezése, elérhetősége 

Ellenszolgáltatás összege  
vagy  a mennyiségére 

utaló más adat  
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…….sz. 
részterület 

     

     

 
4. részterület  
 

Közbeszerzés 
tárgya 
szerinti 
szállítás 

rövid leírása 
…….sz. 

részterület 

Teljesítés 
ideje 

(év/hó/nap) 
 

Teljesíté
s 

helye 
 

A  
szerződést kötő másik fél 

megnevezése, elérhetősége 

Ellenszolgáltatás összege  
vagy  a mennyiségére 

utaló más adat  

     

     

 
A referencialistában szereplő munkákat a Kbt. 68.§ (1) bekezdése szerint kell igazolni. 
 
 

………………………, 2011 ……………………….hó……nap 

 

 

………..…………...……………. 

cégszerű aláírás 

 
 
Megjegyzés: A táblázat értelemszerűen további sorokkal kiegészíthető és megajánlott 
részterületenként külön-külön kitöltendő. 
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7. sz. melléklet 
 

 
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

 
a Kbt. 70. § (2) bekezdés alapján 

 
Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………….……………......... 
(székhely: .................................. ……................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a 
Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata (1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 
„Szállítási szerződés eszközbeszerzésre a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat I. sz. 
Gondozási Központ fejlesztése című Európai Uniós pályázathoz kapcsolódóan” tárgyú 
közbeszerzési eljárása során az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi 
formai és tartalmi követelmény, és műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy az 
ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük 
és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. 
 
Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által a fent megjelölt beszerzés tárgyában megindított 
közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.  

 
Nyertességünk esetén kötelezettséget vállalunk az Ajánlatkérővel mint Megrendelővel a 
szerződés megkötésére és teljesítésére, a Felolvasólapon megjelölt ellenszolgáltatásért a(z) … 
rész-ajánlattételi területen.  
 
Kijelentem, hogy ajánlatunkat az ajánlattételi határidőt követő 60 napig fenntartjuk. 

 
Nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.) 2-3. §-i 
értelmében vállalkozásunk 
 

□ mikrovállalkozás  
□ kisvállalkozás  
□ középvállalkozás  
□ nem tartozik a Kkvt. hatálya alá. 
 
 

…………………………, 2011. …………………………hó……nap 
 
 
 
 
 
 ………………………………………… 

                          cégszerű aláírás 
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8. sz. melléklet 
 

Nyilatkozat  
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (Kbt.) 63. § (3) bekezdés tekintetében 

 
 

 
Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév) 
cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 63. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
ezennel kijelentem, hogy a(z) 
 
…………………………………………………………….............. ajánlattevő 
 
nem vesz igénybe a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, illetve a 61. § (1) bekezdésben meghatározott 
kizáró okok hatálya alá tartozó, a közbeszerzés értékének 10 %-át el nem érő alvállalkozót. 
 
 
 
 
 
…………………………, 2011. …………………………hó……nap 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………… 

                          cégszerű aláírás 
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9. sz. melléklet 

 
 

NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL 
 
 
 

Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………….……………......... 
........................... (székhely: .................................. …….......................................) 
cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a Budapest Főváros XIX. kerület 
Kispest Önkormányzata (1195 Budapest, Városház tér 18-20.) „Szállítási szerződés 
eszközbeszerzésre a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat I. sz. Gondozási Központ 
fejlesztése című Európai Uniós pályázathoz kapcsolódóan.” tárgyú közbeszerzési eljárása 
során benyújtott ajánlatunk: 

 
 

a) nem tartalmaz üzleti titkot* 
 

b) ajánlata alábbi oldalain szereplő információkat üzleti titoknak minősíti*: 
……………………….. oldal(ak) 

 
 
Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, 
lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a 
továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati szempont alapján a Kbt. 
81. § (4) bekezdése szerint értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a Kbt. 73. § (3) 
bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott 
költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.  
 
Az ajánlattevő tudomásul veszi továbbá, hogy nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti 
titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok 
nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott 
adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.  
 

 

…………………………, 2011. …………………………hó……nap 
 
 
 
 ………………………………………… 

 cégszerű aláírás 
 

 
 
*a megfelelő rész aláhúzandó, illetve kitöltendő 
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10. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

 

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 65. §-ának (3)-(4) bekezdése 
alapján, a Kbt. 4. § 3/D-E. pontjaiban foglaltakra is figyelemmel 

(Az erőforrást nyújtó szervezetek teszik külön-külön) 
 
 
Alulírott …………………….., melyet képvisel: …………………………, mint a Kbt. 65.§-
ának (3) bekezdése szerinti szervezet  
 
 

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

 
kötelezettséget vállalok arra, hogy a …………………………….. alkalmassági feltételt jelentő 
erőforrást az Ajánlattevő rendelkezésére bocsátom az alkalmasság igazolására. 
 
Ennek megfelelően az adott alkalmassági követelmény(ek)nek megfelelés igazolását az 
Ajánlattevő rendelkezésére bocsátottam. 
 
 
Nyilatkozunk, hogy az ajánlattevő és szervezetünk között a Polgári Törvénykönyv szerinti 
többségi befolyás áll fenn/nem áll fenn. 
 
 
…………………………, 2011. …………………………hó……nap 

 

 

………………………………………… 
cégszerű aláírás 
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11. sz. melléklet 

 
 

Nyilatkozat 
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (Kbt.). 71. § (1) bekezdés a) - d) pontja és 

69. § (4) bekezdés szerint 
 
Alulírott …………………………...………………….. (név), mint a(z) 
.…....…………....................…………………………………….. (cégnév) cégjegyzésre 
jogosult képviselője a „Szállítási szerződés eszközbeszerzésre a Segítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálat I. sz. Gondozási Központ fejlesztése című Európai Uniós pályázathoz kapcsolódóan” 
megnevezésű nyílt közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy: 

nyilatkozom, 
 
1.) 71. § (1) bekezdés a) pont 

 
….. részterület:  
a) hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés 10%-át meg nem haladó mértékben 

alvállalkozót a közbeszerzés alábbi részeire kívánunk igénybe venni: 

………………………………………………………………………. 
VAGY 

b) hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés 10%-át meg nem haladó mértékben 
alvállalkozót nem kívánok igénybe venni. 

 
 
2.) 71. § (1) bekezdés b) pont 
 

…. részterület:  
a) hogy a szerződés teljesítéséhez, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 

a következő alvállalkozó(ka)t kívánjuk igénybe venni a közbeszerzés alábbi részeire: 

Cégnév: …………………… székhely: ………………………… 

Munkarész és százalékos aránya: ……………..…, ….. % 
VAGY 

b) hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a közbeszerzés értékének 10%-át 
százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót. 

 
3. ) 71. § (1) bekezdés c) pont 
  
      ….. részterület: 

a) hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi erőforrást nyújtó szervezet(ek)et kívánjuk 
igénybe venni: 

Cégnév: ……………………………………………… 

Székhely: ……………………………………………… 

Alkalmassági feltétel (ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölése): ………….. 
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Kijelentjük, hogy az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között többségi befolyás 
áll fenn a Ptk. 685/B § ………………. bekezdés …………. pontja alapján  / nem áll fenn 
a Ptk. 685/B §-a szerinti többségi befolyás.  

 

VAGY 

b) hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe erőforrást nyújtó szervezetet. 
 
4.) 71. § (1) bekezdés d) pont 
 
     ….. részterület: 

a) A Kbt. 69. § (8) bekezdése alapján az alkalmasság igazolására a közbeszerzés értékének 
tíz százalékát meg nem haladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánom igénybe venni:  

Cégnév: ……………………………………………… 

Székhely: ……………………………………………… 

Alkalmassági követelmény: …………………….. 
 

VAGY 

b) A Kbt. 69. § (8) bekezdése alapján közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó 
mértékben nem kívánok alvállalkozót igénybe venni. 

 
 
…………………………, 2011. …………………………hó……nap 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………… 

   cégszerű aláírás 

 
 
 
Megjegyzés:  
Jelen nyilatkozatot megajánlott részterületenként külön-külön kell benyújtani! 
A megfelelő rész aláhúzandó! 
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12. sz. melléklet 
 
 
 

NYILATKOZAT 
számlavezető pénzügyi intézményi nyilatkozatok csatolásáról 

 
 

 
Alulírott ……………………….., mint a ………………………………….. (név, székhely) 
ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet* jelen eljárásban 
nyilatkozattételre jogosult képviselője kijelentem, hogy a „Szállítási szerződés eszközbeszerzésre 
a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat I. sz. Gondozási Központ fejlesztése című Európai 
Uniós pályázathoz kapcsolódóan” tárgyú közbeszerzési eljárásban valamennyi pénzforgalmi 
bankszámlánkat vezető pénzügyi intézmény nyilatkozatát csatoltuk. 
 
 
 
 

………………………, 2011. ……………………….hó……nap 

 

 

 

 

 

………..…………...……………. 

                                                                                                               cégszerű aláírás 

 
*A megfelelő rész aláhúzandó! 



 47 

13. sz. melléklet 

SZÁLLÍTÁSI SZEZŐDÉS 
TERVEZET 

 
 

Amely létrejött egyrészről  
amely létrejött egyrészről 
 
Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata 
székhely: 1195 Budapest, Városház tér 18-20. 
képviselő: Gajda Péter polgármester 
képviselő elérhetősége: T: +36/1-347-4578 

F: +36/1-347-4977 
fizetési számla:  
Pénzforgalmi szolgáltató  
adószám:  
 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 
 
másrészt 
 

……………………. Szállító  
székhely:   
képviselő:  
képviselő elérhetősége: T:  

F:  
E-mail: 

cégjegyzékszám:  
fizetési számla:  
Pénzforgalmi szolgáltató  
adószám:  
mint Szállító (a továbbiakban: Szállító), 
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel kötnek meg: 
 
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ajánlati felhívás és dokumentáció, az 
ajánlattevői kérdésekre adott ajánlatkérői válaszok, valamint a Vállalkozó ajánlata. 

 
I. Előzmények 
 
1.1. A szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, 2011. ……. napján TED ……. számon nyílt 

közbeszerzési eljárást indított „Szállítási szerződés eszközbeszerzésre a Segítő Kéz Kispesti 
Gondozó Szolgálat I. sz. Gondozási Központ fejlesztése című Európai Uniós pályázathoz 
kapcsolódóan” tárgyában. KMOP-4.5.1-09-2009-0019. 

 
1.2. Az 1.1./ pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban a ….. rész-ajánlattételi területen 

Megrendelő a Szállítót hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
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II. A szerződés tárgya 
 
2.1. A Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli a Szállítótól a jelen szerződés 1. 

számú mellékletében részletesen meghatározott termékek Megrendelő részére történő 
leszállítását a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint. A Megrendelő az ajánlati 
dokumentációban szereplő funkcionalitás teljes körű ellenőrzését követően, amennyiben a 
leszállított eszköz maradéktalanul megfelel a kiírásban foglaltaknak – köteles azt átvenni. 

 
A Szállító feladata az eszközök leszállítása, összeszerelése, telepítése, beüzemelése a 
dokumentáció műszaki specifikációjában meghatározottak szerint. 

 
2.2. A Szállító a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelő által igényelt, a jelen 

szerződés 2.1./ pontja alapján a szerződés 1. számú mellékletében részletesen 
meghatározott eszközöket a jelen szerződésben foglaltak szerint a Megrendelő részére 
leszállítja. 

 
2.3. A Szállító köteles az 1. sz. mellékletben meghatározott eszközöket térítésmentesen 

üzemképes állapotra alkalmas módon összeszerelni úgy, hogy az a kiírás szerinti összes 
tulajdonságát teljes körűen képes legyen biztosítani. Szállító köteles továbbá az eszközök 
használatára, amennyiben szükséges, a Megrendelő figyelmét felhívni.  

 
III. A teljesítés helye és határideje 
 
3.1. A Szállító a jelen szerződés tárgyát képező eszközöket a Segítő Kéz Kispesti Gondozó 

Szolgálat I. sz. Gondozási Központ, 1192 Budapest XIX. Ker. Corvin krt. 32. szám alatti 
székhelyére köteles teljes körűen leszállítani, és ott azokat a megrendelő kapcsolattartója 
által megadott helyen-amennyiben szükséges- üzembe helyezni. 

 
3.2. A Felek rögzítik, hogy a Szállító a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott 

terméket/termékeket a szerződés aláírásától számított 60. napig köteles teljes körűen 
leszállítani.  Megrendelő előteljesítést elfogad. 

 
IV. Fizetési feltételek 
 
4.1. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát képező eszközök (rész-ajánlattételi 

területtől függően) ellenszolgáltatása mindösszesen ………………….. Ft (azaz 
…………………………………….. forint) + ÁFA, amely összeg tartalmazza a Szállító 
jelen szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadását is, különös 
tekintettel a jelen szerződés tárgyát képező eszközök ellenértékére, illetve annak a 
szerződés III. 3.1. pontjában megjelölt helyre történő szállításának költségére. 

 
4.2. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek vételára a szerződés teljes 

körű teljesítését követően utólag esedékes. Részszámla, előlegszámla benyújtására nincs 
lehetőség. A kifizetés a Kbt. 305.§-a előírásai alapján történik. 
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4.3 A Felek rögzítik, hogy a Szállító a számlát a Megrendelő által igazolt teljesítésnek 
megfelelően nyújthatja be a Kbt. 305.§ (3) bekezdése alapján.  

 
A teljesítés igazolására Balázs Piroska a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat I. sz. Gondozási 
Központ szolgálat vezetője jogosult. 
 
A teljesítés igazolás kiadásának egyik feltétele, hogy az Ajánlattevő nyilatkozzon az alábbiakról: 

- közös Ajánlattevők esetében mekkora rész illeti meg egyenként az ajánlattevőket, 
- alvállalkozók, illetve a szállítóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási 

jogviszonyban nem álló szakemberek igénybevétele esetén mekkora összegre jogosultak 
az ellenértékből. 
A teljesítés igazolás kiadását vagy megtagadását a Megrendelő a teljesítéstől számított 15 
napon belül adja ki. Teljesítésigazolásnak tekinthető a felek által közösen felvett, kifogást 
nem tartalmazó teljesítés-igazolási bizonylat. 
 
A teljesítés igazolás kiadását követően a Szállító azon összegre vonatkozóan jogosult 
számlát kiállítani az ajánlatkérő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont 
alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban 
nem álló szakembereket illeti meg.  
 
Ezen összeget a Megrendelő a számla kézhezvételétől számított negyvenöt napon belül 
átutalja az Ajánlattevőknek. 
 
Az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számla benyújtására az Ajánlattevő 
akkor jogosult, amennyiben igazolja, hogy az alvállalkozók, illetve a vele munkaviszonyban 
vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek számlái kiegyenlítésre 
kerültek vagy az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt visszatartotta. 

 
A Szállító által az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számla ellenértékét a 
Megrendelő a számla kézhezvételétől számított tizenöt napon belül átutalja.  
 

4.4. A számlához a Megrendelő által aláírt teljesítés-igazolási bizonylatot mellékelni kell. A 
számlán szerepelnie kell a projektazonosító számnak és a szerződés számának. 

 
4.5. A számla engedményezésére nincs lehetőség.  
 
4.6. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő az adott (ÁFÁ-val növelt) számlaértéket alapul véve 

a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak. 
 
4.7. A Szállító teljesítésről kiállított számlájának a Megrendelő általi kifizetése az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§ hatálya alá esik. A digitális aláírással 
hitelesített adóigazolást elektronikus formában, az. kissmargit@hivatal.kispest.hu  e-mail 
címre, vagy faxon/postai úton a Megrendelő levelezési címére (1195 Budapest, Városház 
tér 18-20, Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata) címezve kell küldeni. 
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4.8. Megrendelő a Kbt. 305 § (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén 
felhatalmazza a pénzforgalmi szolgáltatóját, hogy a Szállító részéről érkező beszedési 
megbízást teljesítse (4. sz. mellékelt)  

 
V. A Felek jogai és kötelezettségei 
 
5.1. A Szállító köteles a jelen szerződés tárgyát képező, 1. sz. melléklet szerinti termékeket a 

3.2./ pontban meghatározott határidőn belül a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti 
műszaki tartalommal, az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, illetve az ajánlatban 
meghatározottak szerint a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat I. sz. Gondozási Központ, 
1192 Budapest XIX. Ker. Corvin krt. 32. címre leszállítani és ott átadás-átvételi eljárás útján 
a Megrendelő birtokába bocsátani. A vételár kifizetésével a termékek tulajdonjoga a 
Megrendelőre száll át. 

 
5.2. A Szállító köteles a Megrendelőt a teljesítés várható idejéről legalább három nappal 

megelőzően értesíteni. Előteljesítés esetén a Felek közösen állapodnak meg az átadás-
átvétel időpontjában. 

 
5.3. A Szállító a szerződés teljesítésekor köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni a jelen 

szerződés tárgyát képező termékek lényeges tulajdonságairól és az azok üzemeltetésével 
kapcsolatos követelményekről. A Szállító köteles továbbá a jelen szerződés tárgyát képező 
termékek rendeltetésszerű használatához, felhasználásához szükséges mindennemű 
tájékoztatást és információt írásban megadni. 

 
5.4. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek jelen szerződésben 

rögzített helyszínre történő érkezésekor közös átadás-átvételi eljárást tartanak. 
 

Amennyiben a Megrendelőhöz érkezett termékek megfelelnek a jelen szerződés mellékletét 
képező ajánlati felhívás, dokumentáció és az ajánlat tartalmának, valamint a jelen szerződés 
feltételeinek, az üzembe helyezést és az oktatást követően a Megrendelő 7.1. pontban 
meghatározott kapcsolattartója az átadás-átvételi eljárást követően teljesítésigazolást ad a 
Szállító részére, amennyiben a Szállító 4.3. pontban foglalt kötelezettségeinek eleget tesz. 

 
5.5. A Szállítóval szemben kötbérfizetési kötelezettség érvényesíthető a Megrendelő részéről a 

szerződés tárgyát képező termékek késedelmes szállítása esetén, a jelen szerződés 3.2./ 
pontja szerinti határidők lejártát követő naptól. A Szállító késedelmes teljesítése esetén a 
késedelemmel érintett naptári napokra vonatkozóan napi 10.000,-Ft, azaz tízezer forint 
kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére, mely követelését a Megrendelő a Szállító 
végszámlájából történő levonás útján érvényesíthet. A Szállító mentesül a kötbér 
megfizetése alól, ha a Megrendelő mulasztása miatt esett késedelembe. A Megrendelő 
késedelmi kötbért legfeljebb a vételár 30 %-áig terjedő mértékben érvényesíthet. 
Amennyiben Szállító késedelme a 20 napot meghaladja, a Megrendelő jogosult elállni a 
szerződéstől. Ebben az esetben a Szállító a vételár megfizetésére nem tarthat igényt, 
továbbá a vételár 30 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles megfizetni az elállás 
napját követő 15 napon belül. A Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a 
szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. A szerződésszegéssel okozott kárának 
megtérítését a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
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erre vonatkozó szabályok szerint akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem 
érvényesítette. 

 
5.6. A Szállító szavatol azért, hogy harmadik személynek a jelen szerződés tárgyát képező 

termék/termékek tekintetében nincs olyan joga, amely a Megrendelő tulajdonszerzését 
akadályozza vagy korlátozza. 

 
A Szállító szavatol továbbá azért is, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek 
rendeltetésszerű használatra minden további feltétel nélkül alkalmasak. 

 
5.7. A szerződést a Kbt. 304. §-ának (1) bekezdése alapján a Szállítónak – a jelen pontban írtak 

kivételével – önállóan kell teljesítenie. 
 

A Szállító teljesítésében a Kbt. 304. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel 
kizárólag az ajánlatában a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozóként megjelölt …………………………..... (székhely: 
………………………………………………..., Cg: ………………………, képviseli: 
……………………………….) vehet részt alvállalkozóként, a szerződés teljesítését tíz 
százalékát elérő vagy meghaladó mértékben. A …………………………………………. 
alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének tíz százalékát meghaladó mértékben 
teljesítési segédet. 
 
A Szállító a szerződés teljesítésével kapcsolatban az alábbi – kizárólag az ajánlatában 
megjelölt – részei tekintetében jogosult harmadik személyekkel szerződést kötni: 
……………………………………………………………………… 
.................…………………………………………………………... 
………………………………………………………………………  
 
A Szállítóval ezen részekre szerződést kötő harmadik személyek önálló teljesítésének 
mértéke nem érheti el a szerződés teljesítése értékének tíz százalékát. 
 

5.8. A Megrendelő – a szállító szerződésszerű teljesítése esetében – köteles a 4.1./ pontban 
meghatározott vételárat esedékességkor a jelen szerződésben foglaltak szerint a Szállítónak 
megfizetni. 

 
5.9. A Megrendelő a szállított termékek minőségi vizsgálatát köteles haladéktalanul, de 

legkésőbb az átvételtől számított nyolc nap alatt megkezdeni és azt a megvizsgáláshoz 
szükséges idő alatt folyamatosan elvégezni. 

 
Ha a Megrendelő szerint a szállított termékek nem felelnek meg a szerződésben foglalt 
követelményeknek, akkor a Ptk. 306. §-nak megfelelően az alábbiakat kérheti: 
 
a) elsősorban – a Megrendelő választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, 

kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szállítónak 
a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget 
eredményezne, figyelembe véve a szállított termék hibátlan állapotban képviselt értékét, 
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a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a Megrendelőnek okozott 
kényelmetlenséget; 

b) ha a Szállító a kijavítást, illetve a kicserélést a megadott ésszerű határidőn belül nem 
vállalja, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni – a Megrendelő választása 
szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen 
hiba miatt elállásnak nincs helye. Amennyiben a Szállító már részben teljesített, a 
Megrendelő az elállást csak a fennmaradó rész tekintetében gyakorolhatja. 

 
A Felek rögzítik, hogy a kijavításra vonatkozó igény esetén – a hiba, valamint a hiba 
kijavítására meghatározott határidő egyidejű közlése mellett – a Megrendelő jogosult a 
4.1./ pontban meghatározott vételár legfeljebb 20 %-ának a hiba maradéktalan kijavításáig 
történő visszatartására. 
 
A Szállító a visszatartás jogszerű gyakorlása esetén késedelmi kamatot és kártérítést nem 
követelhet, köteles továbbá a hibát saját költségén a Megrendelő által tűzött határidő 
lejártáig kijavítani. 
 
A Megrendelő elállása esetén a Szállító a vételár 30 %-ának megfelelő meghiúsulási 
kötbért köteles megfizetni az elállás napját követő 15 napon belül. (Amennyiben a 
Megrendelő az elállást csak a teljesítés egy része tekintetében gyakorolja, a meghiúsulási 
kötbér csak az ezen résszel arányos vételár után számítandó.) A Megrendelő 
érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. A 
szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) erre vonatkozó szabályok szerint akkor is 
követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. 
 

5.10. A Felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
jelen szerződés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy 
gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felelős. 

5.11. Megrendelő projekttársaság létrehozása esetén a Kbt. 304/A §-ban foglaltak alkalmazását 
írja elő.  

 
VI. Garanciavállalás, jótállás 
 
6.1./ A Felek rögzítik, hogy a Szállító a szerződés aláírásával a jelen szerződés tárgyát képező 

berendezések, gépek rendeltetésszerű használatára vonatkozóan 1 év  – teljes körű – 
jótállást vállal. 

 
6.2./ A Megrendelő a jótállás körébe tartozó hibák észlelése esetében haladéktalanul, de 

legkésőbb három napon belül köteles a Szállítót írásban (postai úton, faxon, vagy e-
mailben) értesíteni a hiba felmerüléséről, jellegéről, valamint az általa érvényesíteni kívánt 
jótállási igényekről (hibajelentés).  

 
6.3./ A Felek rögzítik továbbá, hogy a hibaelhárítás körében kicserélt termékekre nézve a jótállás 

időtartama a kicserélés időpontjával újra elkezdődik. 
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6.4./ A Felek rögzítik, hogy a Szállító a jótállás körében végzett hibaelhárításért ellenszolgáltatást 
és költségtérítést nem követelhet. 

 
VII. Kapcsolattartás 
 
7.1. Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint 

levélben, e-mailben vagy telefax útján küldenek meg egymásnak. A nyilatkozat, értesítés 
akkor tekinthető közöltnek, amikor azt a másik fél igazoltan megkapta, vagy átvette. 

 
7.2. A felek részéről kapcsolattartásra jogosultak a szerződés teljesítésével, értelmezésével 

kapcsolatos kérdésekben: 
Megrendelő részéről:  

Neve: Balázs Piroska szolgálatvezető 
Címe: 

      Levelezési cím: 
                  Telefon:  
 

Neve: Vadon Etelka irodavezető 
Címe: 

      Levelezési cím: 
                  Telefon 

 
Szállító részéről: 

Neve:    
      Címe:  
      Levelezési cím: 

                  Telefon:  
 
VIII. Egyéb rendelkezések 
 
8.1. Ezen szerződés mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a Felek 

jelen szerződést eltérő időpontban írják alá, úgy a szerződés aláírásának, egyben a 
szerződéskötésnek és a szerződés hatályba lépésének napja a szerződést másodikként 
aláíró fél aláírásának napja. 

 
8.2. Jelen Szerződést a felek csak az ajánlati felhívás, a dokumentációban foglalt feltételek, 

illetve a Vállalkozói ajánlat tartalma alapján és kizárólag abban az esetben módosíthatják, 
ha a – szerződéskötést követően előre nem látható ok következtében - beállott körülmény 
folytán a szerződés teljesítése valamelyik fél lényeges és jogos érdekeit sérti. A 
szerződésmódosítás során figyelembe kell venni a Kbt. 303. §-át.  

 
8.3. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésen alapuló esetleges vitás kérdéseiket 

elsősorban peren kívüli tárgyalás útján kívánják rendezni. Ennek eredménytelensége esetén 
vitáik eldöntésére a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szabályai alapján a 
perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. 
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8.4. A Felek kijelentik, hogy az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentáció, a kiegészítő 
tájékoztatás és az ajánlat jelen szerződés részét képezi. 

 
8.5. A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a felek jogviszonya tekintetében a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. tv. szabályai az irányadók. 

 
8.6. Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írták alá 6 példányban, melyből 4 példány illeti meg a 
Megrendelőt, két példány pedig a Szállítót. 

 
Mellékletek: 

1. számú melléklet: Szállítandó termékekre vonatkozó műszaki leírások részterületenként 
2. számú melléklet: Ajánlati felhívás és dokumentáció 
3. számú melléklet: Szállító ajánlata 
4. számú melléklet: Felhatalmazó nyilatkozat beszedési megbízás teljesítésére  

 
Kelt, .......................................    Kelt: …………………… 
 

 
Gajda Péter …………………………… 

polgármester 
……………………………. 

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest 
Önkormányzata  

Megrendelő 

……………………………. 
Szállító 

 

Ellenjegyezte:  
 
Budapest, 2011. ……. 
 
                             .....…….............................. 
 
                   jegyző 
 
 
A szerződés tartalmát megismertem, annak teljesítése során az abban foglaltak szerint járok el.  
 
 

Balázs Piroska 
Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat 

Intézményvezetője 
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4.  számú melléklet 
 

FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT  
beszedési megbízás teljesítésére 

 
 

Alulírott Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (székhely: 1195 Budapest, 
Városház tér 18-20., adószám: ……………., bankszámlaszám: …………………………….., 
képviseli: Gajda Péter polgármester) képviseletében kijelentem, hogy a 
……………………………………. Kft. (továbbiakban jogosult) által részemre 
…………………….. napján ……………………………..  számlaszámmal kibocsátott számlát 
befogadtam, azt nem kifogásoltam meg, a követelés lejárt. Mindezek alapján felhatalmazom a 
……………….. Bank Zrt-t, hogy a nála vezetett bankszámlámat a jogosult követelése erejéig 
inkasszóval megterhelje, az azonnali beszedési megbízást befogadja. 
 
 
dátum  
 
 
 

____________________________ 
Budapest Főváros XIX. kerület  

Kispest Önkormányzat  
Gajda Péter polgármester  

 
 
 


