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AJÁNLATI FELHÍVÁS 
 

Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Stratégiai és Beszerési Igazgatóság 
Beszerzési Főosztály 
 
Székhely: 1980 Budapest, VII. kerület, Akácfa u. 15.  
Telefon/Fax: (+36-1) 322-6438 
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu 
 

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. V-73/21. 
 
2. A beszerzés tárgya és mennyisége: 

A beszerzése tárgya: Kép- és hangrögzítő eszközök karbantartása és javítása vállalkozási 
keretszerződés keretében (szolgáltatás megrendelése), a felmerülő eseti igények alapján. 
 
A javítandó jellemző géptípusokat a jelen ajánlati felhívás 1. számú függeléke tartalmazza. A 
lista kizárólag az ajánlattételt segíti, és tájékoztató jellegű, ettől a ténylegesen javítandó 
géptípusok eltérhetnek. 
 
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a jelen ajánlati felhívás 1. számú 
függelékében szereplő eszközökön felül egyéb, az eljárás – felhívás szerinti – tárgyát képező 
eszközökre vonatkozó karbantartást és javítást is megrendeljen, új elemre való kiterjesztés 
nélkül. Ezen tételek a szerződés módosítása nélkül a felek külön megállapodása alapján 
megrendelhetők. 

 
3. Részajánlattételi lehetőség  

Az eljárásban nincs részajánlattételi lehetőség, Ajánlatkérő csak teljeskörű ajánlatot fogad 
el.  

 
4. A beszerzés tárgyával kapcsolatos műszaki, minőségi követelmények 

A javítás során az eszközök eredeti kialakítását és működőképességét kell helyreállítani, az 
eszközöket javítás után üzemképesen kell átadni. Az elvégzett javítási tevékenységet 
bizonylatolni kell. A javítást a vonatkozó törvényi előírások, szabványok betartásával kell 
végrehajtani. 
 
A telephelyről való el- és visszaszállítás Ajánlatkérő feladata és költsége, amennyiben 
Ajánlattevő rendelkezik budapesti telephellyel. Egyéb esetben a nyertes ajánlattevő feladata 
és költsége. 
 
A berendezéseket csak olyan védett csomagolásban lehet szállítani, amely azok épségét a 
fuvarozás és tárolás időtartama alatt is óvja. 
 

5. A szerződés hatálya, a teljesítés ütemezése, teljesítési határidő: 
A keretszerződés hatálya az aláírástól számítva 24 hónap, amely kettő alkalommal, további 
12-12 hónappal meg hosszabbítható. 
 

mailto:kozbeszerzes@bkv.hu
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Ajánlattevő a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és a lehívások 
(Megrendelések) szerinti mennyiségben köteles teljesíteni. 
 

6. A megrendelés módja és teljesítés helyei: 
A teljesítés az Ajánlatkérő által kért ütemezés szerint, konkrét megrendelések (BMR) alapján 
történik. 
 
A teljesítés helye: Amennyiben ajánlattevő rendelkezik budapesti telephellyel, abban az 
esetben Ajánlattevő telephelye, amennyiben Ajánlattevő nem rendelkezik budapesti 
telephellyel, akkor a BKV Zrt. budapesti telephelyei, a Megrendelésben meghatározottak 
szerint. Ebben az esetben Ajánlatkérő vállalja, hogy egy – a nyertes Ajánlattevővel egyeztett, 
budapesti – telephelyen biztosítja az eszközök átadás-átvételét. 
 

7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
Kötbér: 
Ajánlatkérő késedelmes teljesítés esetén naponta 0,5%, hibás teljesítés, illetve a teljesítés 
meghiúsulása esetén 15%-os kötbért érvényesíthet. A részletes szabályokat a 
szerződéstervezet tartalmazza. 
 
Jótállás: 
Ajánlattevőnek a szolgáltatásra és a javított eszközökre vonatkozóan az átvételtől számított 
legalább 6 hónap, a beépített új alkatrészekre vonatkozóan az átvételtől számított legalább 
12 hónap jótállást kell vállalnia. 
 
Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell az általa vállalt jótállás 
időtartamáról. 

 
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele: 

A szerződés tárgyát képező szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése a megrendelés 
teljesítésének Ajánlatkérő általi igazolását követően, utólag, az Ajánlatkérőhöz benyújtott 
számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, 
átutalással történik.  
 
Ajánlatkérő előleget nem fizet. 
 
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155 §-ban rögzítettek szerint fizet késedelmi 
kamatot. 

 
9. Ajánlattevőkkel szemben támasztott műszaki, szakmai alkalmassági követelmények 

A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül Ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha 
 
M1: rendelkezik a felhívás megküldését megelőző 72 hónap során teljesített, összesen 

legalább 1,5 millió forint értékű kép- és hangrögzítő eszközök javítása és/vagy 
karbantartása tárgyú referenciával. 
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Igazolás módja: 
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ajánlatában:  

 
M1: ismertetnie kell a felhívás megküldését megelőző 72 hónap során végzett 

legjelentősebb teljesítéseit. A referencia nyilatkozatnak vagy igazolásnak legalább a 
következő adatokat kell tartalmaznia: az ellenszolgáltatás összege, teljesítés ideje 
(év/hónap/nap), a szerződés tárgya, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a 
referenciát igazoló személy neve, elérhetősége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

 
A referencia előírás több szerződésből is teljesíthető.  
 
Ajánlattevőnek a referencia nyilatkozatot vagy igazolást cégszerűen aláírt formában, 
az ajánlattételi határidőt megelőző 12 hónapnál nem régebbi keltezéssel ellátva kell 
benyújtania. 

 
10. Az Ajánlattevő által az ajánlathoz kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok: 

 Megnevezés Melléklet 

a) Ajánlattételi nyilatkozat 1. sz. melléklet 

b) Ajánlati árak táblázata 2. sz. melléklet 

c) 
Nyilatkozat az Ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez 
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)ról  

3. sz. melléklet 

d) Nyilatkozat a kizáró okokról  4. sz. melléklet 

e) Referencia igazolás vagy nyilatkozat 5-6 sz. mellékletek 

h) Egyéb nyilatkozat 7. sz. melléklet 

j) Aláírási címpéldány 

 
Az ajánlatban meg kell jelölni az Ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez igénybe venni 
kívánt alvállalkozókat, valamint nyilatkoznia kell az alvállalkozó által végzendő 
tevékenységről, és annak a teljes ajánlatra vonatkozó mértékéről. 
 
Az Ajánlattevő nem magyar nyelven is becsatolhat dokumentumokat, de valamennyi nem 
magyar nyelvű dokumentumhoz magyar nyelvű fordítást kell mellékelni. Az ajánlat 
értelmezési szempontjából a magyar fordítás az irányadó. A fordítási hibákért a felelősséget 
az Ajánlattevő vállalja. 

 
11. Ajánlati árak:  

A megajánlás általános forgalmi adó nélkül számított értékeit az 1. számú melléklet 
(Ajánlattételi nyilatkozat) kitöltésével, magyar forintban kell megadni, egész számokban. 
 
A javításokra vonatkozóan benyújtott rezsióradíjnak (Ft/óra) tartalmaznia kell minden, a 
tevékenység elvégzésével kapcsolatban a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi 
költséget – ideértve a kiszállási díjat (adott esetben), a szakmunka, a segédmunka díjait és 
szükséges géphasználati díjakat, a felhasznált rezsianyagok, a javítási terv elkészítésének 
díját, az eseti javításokra vonatkozó árajánlat elkészítésnek díját, a hatósági engedélyek, 
esetleges oktatások költségeit is -, valamint a különféle vámköltséget és adókat, függetlenül 
a javítást végző szakemberek számától. A javítások rezsióradíja nem tartalmaz 
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anyagköltséget. A javítások elszámolására vonatkozó részletes szabályokat a 
szerződéstervezet 1.3. pontja tartalmazza.  
 
A hitelesítés általános forgalmi adó nélkül számított egységárának (Ft/alkalom) 
tartalmaznia kell a szerződésszerű teljesítés kapcsán felmerült mindennemű költségét és 
kiadását. 
 
A hibafelmérés adó nélkül számított egységárának (Ft/alkalom) tartalmaznia kell a kiszállás 
(adott esetben), a hibafelmérés, és az írásos árajánlat elkészítésének díját is, továbbá a 
szerződésszerű teljesítés kapcsán felmerült mindennemű költségét és kiadását. A 
hibafelmérés díjára vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet 1.3. és 2.2. pontja 
tartalmazza. 
 
Az Ajánlatkérő a szerződés megkötésétől számított 12 hónap időtartamra fix 
rezsióradíj/egységárak meghatározását kéri. A rezsióradíj/egységárak a szerződés teljesítése 
során, 12 hónap elteltét követően legfeljebb a KSH által kiadott inflációs rátának megfelelő 
mértékű áremeléssel módosulhatnak. 
 

12. Részvételre jelentkezés: 
Kérjük az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy amennyiben az eljárásban részt kívánnak 
venni, részvételi szándékukat 2021. szeptember 1. napján 10:00 óráig jelezzék a 
kozbeszerzes@bkv.hu e-mail címen. Azoknak a gazdasági szereplőknek, akiket az 
Ajánlatkérő az Electool rendszerben az ajánlati felhívással egy időben az eljárásba meghívott, 
részvételi szándékát nem kell jeleznie. 
 
Az eljárásban való részvétel előfeltétele, hogy Ajánlattevő regisztrációval rendelkezzen az 
Electool tendereztető rendszerben. 
 
A részvételi szándék jelzésekor kérjük, hogy Ajánlattevő az Electool rendszerben regisztrált 
e-mail címét szíveskedjen megadni! Amennyiben még nincs regisztrálva Tisztelt Ajánlattevő 
az Electool rendszerében, akkor kérjük, hogy kérelmében szíveskedjen megadni az e-mail 
címét és nevét! 
 
Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben még nem regisztrált az Electool 
tendereztető rendszerében, arról időben intézkedjen (a regisztráció akár egy munkanapot is 
igénybe vehet). Csak az Electool rendszerben regisztrált ajánlattevőt tudjuk meghívni az 
eljárásba. 

 
Ha az eljárás iránt érdeklődését jelezte, Ajánlatkérő Ajánlattevőnek az Electool tendereztető 
rendszeren keresztül az eljárásban való részvételre feljogosító meghívót küld. 
 
 

13. Az eljárás lefolytatása, ajánlatok benyújtása: 
Az eljárással kapcsolatos kérdések feltevése, információ kérése 2021. szeptember 3. napján 
10:00 óráig kizárólag írásban a www.electool.hu felületen keresztül lehetséges. 

 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárásban kizárólag az elektronikus rendszerben van lehetőség 
az ajánlat benyújtására. 

mailto:kozbeszerzes@bkv.hu
http://www.electool.hu/
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Az ajánlatot és a csatolandó igazolásokat, nyilatkozatokat kitöltve és cégszerűen aláírva, 
digitalizálva az Electool oldalára (https://electool.com/sourcingtool/) kell feltölteni. 
 
Kérjük, hogy Ajánlattevő ajánlatában az ajánlattételi nyilatkozatban adja meg az 
elérhetőségéhez szükséges adatokat: Ajánlattevő cég neve, székhelye, telefonszáma, 
telefax-száma, a kapcsolattartó személy neve, beosztása. Az ajánlattételi nyilatkozat 
aláírásával az Ajánlattevő kifejezetten nyilatkozik a szerződéstervezet elfogadásáról.  
 

14. Az ajánlatok benyújtásának (feltöltésének) határideje (ajánlattételi határidő): 
 

2021. szeptember hó 9. nap 10 óra 00 perc 
 
Az ajánlati árak megtekintése: 
 

2021. szeptember hó 9. nap 10 óra 01 perc 
 
Tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy sem az Ajánlatkérő, sem az Electool rendszer nem küld 
az ajánlatok bontásának eredményéről külön értesítést, a bontási jegyzőkönyv a jelen 
pontban megadott időponttól az Electool felületén megtalálható. 
 

15. Az ajánlatok értékelésének szempontja: 
Az Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat az 
összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el, az alábbiak szerint: 
 

Értékelési részszempont Súlyszám Értékelési módszer 

1. Eseti javítási rezsióradíj  
[ÁFA nélkül, Ft/óra] 

50 fordított arányosítás 

2. Hitelesítés díja  
[ÁFA nélkül, Ft/alkalom] 

20 fordított arányosítás 

3. Hibafelmérés díja  
[ÁFA nélkül, Ft/alkalom] 

30 fordított arányosítás 

 
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa: 1-10. 

 
Az egyes részszempontokra adott értékelési pontszámok az adott részszempont 
súlyszámával megszorzásra kerülnek. Az így kapott szorzatok ajánlatonként összeadásra 
kerülnek. Az értékelés során kiosztható pontszámok maximális értéke összesen 
1000 pont. 
 
Az az ajánlat összességében a legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 
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Az ajánlati árakra vonatkozó pontkiosztás módszere mindkét értékelési részszempont 
esetén a fordított arányosítás az alábbiak szerint: 

 
P =  A legjobb/A vizsgált*10 

ahol:   
P: a vizsgált ajánlati árra vonatkozó pontszám 
Alegjobb: a legalacsonyabb ajánlati elem  
Avizsgált: a vizsgált ajánlatban szereplő ajánlati elem 
 
Az előzőek szerinti pontszámot a kerekítés szabályai szerint kettő tizedes jegyre 
kerekítjük. 

 
Felhívjuk továbbá Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben Ajánlattevő úgy nyilatkozik, 
hogy a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. 
törvény (a továbbiakban: Törvény) hatálya alá tartozik és kisadózó vállalkozásnak minősül, 
úgy Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését a Törvény 8. § (6c) bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével végzi el. 
 

16. Az ajánlatok bírálata 
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el oly módon, hogy 
csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy döntésétől függően a legkedvezőbb és az 
azt követő egy vagy több legkedvezőbb Ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. 
 
Az Ajánlatkérő az ajánlat(ok) bírálata során az Ajánlattevő(k) részére teljeskörű hiánypótlási 
lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról 
és a hiánypótlási határidőről elektronikus úton írásban tájékoztatja az érintett Ajánlattevőt. 
 
Amennyiben a hiánypótlásra felhívott Ajánlattevő egyáltalán nem, vagy nem megfelelően 
nyújtja be a hiánypótlását és ezáltal nem felel meg az eljárásban meghatározott tartalmi 
követelményeknek, Ajánlatkérő ezen Ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az 
értékelési szempont(ok)ra figyelemmel az értékelési sorrendben a következő 
legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.  
 

17. Az ajánlati kötöttség:  
Ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlattételi határidő lejártával kezdődik. Az Ajánlattevő 
ajánlatát e határidő lejártáig írásban módosíthatja vagy vonhatja vissza. Az ajánlattételi 
határidő lejártát követően tárgyalás vagy elektronikus árlejtés esetén az Ajánlatkérő által 
meghatározott feltételek szerint történhet az ajánlat módosítása. Az ajánlati kötöttség az 
eredményhirdetéstől számított 30 napig tart azzal, hogy ezen időpontot követően 
Ajánlatkérő nyilatkozatot kérhet az ajánlat további fenntartására. Amennyiben Ajánlattevő 
nem nyilatkozik, azt Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlatát fenntartja. 
 
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja a felhívást. 

 
18. Eredményhirdetés: 

Az Ajánlatkérő az eljárás eredményéről írásban értesíti az Ajánlattevőket az ajánlatok 
bontását, árlejtés (ártárgyalás) esetén az árlejtés (ártárgyalás) napját követő 30. napig. 
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Ajánlatkérő az ajánlatok megfelelő értékelése érdekében jogosult az eredményhirdetés 
napját indoklás nélkül elhalasztani, amelyről írásban értesíti az Ajánlattevőket.  
 

19. Egyéb rendelkezések: 
Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződéses feltételekről tárgyalást tartson. A 
tárgyalás tartásáról, menetéről az Ajánlatkérő egyidejűleg tájékoztatja valamennyi érvényes 
ajánlatot benyújtó Ajánlattevőt. 
 
Ajánlatkérő a tárgyalást követően elektronikus árlejtést tart a végleges ajánlati árak 
kialakítása érdekében. 
 
Az árlejtés az Electool tendereztető rendszer Aukció felületén kerül lebonyolításra, annak 
időpontjáról és a licitre bocsátott értékelési szempont(ok)ról Ajánlatkérő e-mailben 
tájékoztatást küld Ajánlattevők részére az Ajánlattevő ajánlattételi nyilatkozatában 
feltüntetett e-mail címre, legkésőbb az árlejtés időpontját megelőző harmadik munkanapig. 
Az Electool tendereztető rendszer Aukció felületén a meghívott Ajánlattevők 
rendszerüzenetet kapnak, amely tartalmazza az árlejtés legfőbb adatait. Ajánlatkérő 
meghatározhatja az árlejtés időtartamát, az automatikus időhosszabbítás mértékét, az 
aukciós szabályokat, a licitlépés mértékét. Ajánlatkérő az árlejtést megelőző munkanapon 
gyakorlási lehetőséget enged. Az árlejtés részletes specifikációja és feltétele csak az 
Ajánlatkérő által az Electoolban meghatározott hozzáférési idő után válik elérhetővé.  Az 
Electool rendszer Aukció felületének részletes használati útmutatója az Electool honlapján 
érhető el. 
 
Amennyiben az eljárásban benyújtott legkedvezőbb ajánlat is meghaladja az Ajánlatkérő 
rendelkezésre álló fedezet összegét, Ajánlatkérő árlejtést tart.  
 
Az eljárásban egy ajánlat esetén, amennyiben az ajánlat meghaladja az Ajánlatkérő 
rendelkezésére álló fedezet összegét, Ajánlatkérő ártárgyalást tart.  
 
Az elektronikus árlejtés (ártárgyalás) eredménye alapján kitöltött részletes ártáblázatot az 
Ajánlattevő köteles az árlejtést (ártárgyalást) követő 2 munkanapon belül aláírva 
elektronikus úton pdf. vagy .jpg formátumban a kozbeszerzes@bkv.hu e-mail címre 
megküldeni.  
 
Abban az esetben, ha az Ajánlattevők száma nem teszi lehetővé a valódi versenyt, 
Ajánlatkérő jogosult új ajánlattételi határidő kitűzésével – akár módosított feltételekkel – 
újabb Ajánlattételre felhívni az Ajánlattevő(ke)t, adott esetben újabb Ajánlattevők 
bevonásával egyidejűleg. 

 
Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlatok elbírálása során az eljárást indoklás 
nélkül eredménytelennek nyilvánítsa és adott esetben a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 
Ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja.  
 
A szerződés a nyertes Ajánlattevővel, írásban jön létre, mindkét fél általi aláírás 
időpontjában.  

mailto:kozbeszerzes@bkv.hu
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1 .  S Z Á M Ú  M E L L É K L E T  
 

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 
 

Ajánlatkérő: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
 Stratégiai és Beszerzési Igazgatóság,  
 Beszerzési Főosztály  
 1980 Budapest, Akácfa u. 15.  
 
 
Az eljárás tárgya: Kép- és hangrögzítő eszközök karbantartása és javítása 
Az eljárás száma: V-73/21. 
 
Ajánlattevő cég adatai 

a. Név: .................................................................................................................................  
b. Székhely:..........................................................................................................................  
c. Adószám: ……………………………………………………………………. 
d. Cégjegyzékszám: …………………………………………………………… 
e. Cégjegyzésre jogosult személy neve: ..............................................................................  
f. E-mail cím: …………………………………………………………………. 
g. Telefonszám: ...................................................................................................................  
h. Kapcsolattartásra kijelölt személy neve, elérhetősége (e-mail cím/telefonszám): 

 .........................................................................................................................................  
 
Ajánlati ár elemei: 

Tevékenység megnevezése 
Ajánlati egységár ÁFA nélkül 

[Ft/m.e] 

Eseti javítási rezsióradíj  
[ÁFA nélkül, Ft/óra] 

  

Hitelesítés díja  
[ÁFA nélkül, Ft/alkalom] 

  

Hibafelmérés díja  
[ÁFA nélkül, Ft/alkalom] 

 

 
Alulírottak kijelentjük, hogy a felhívásban, a kiegészítő mellékletekben és szerződés tervezetben 
foglalt feltételeket elfogadjuk, jelen ajánlatunkat a szerződéskötésig fenntartjuk. 
 
……………………, 2021. év ................... hó ........ nap 
 
 ..... ..............................................  
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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3 .  S Z Á M Ú  M E L L É K L E T  
 

NYILATKOZAT AZ ALVÁLLALKOZÓ(K)RÓL 
 

Címzett: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
 Stratégiai és Beszerzési Igazgatóság 
 Beszerzési Főosztály 
 1980 Budapest Akácfa u. 15. 
  
Az eljárás tárgya: Kép- és hangrögzítő eszközök karbantartása és javítása 
Az eljárás száma: V-73/21. 
  
Alulírott ...................................(név) a ………………………………….(cég neve), mint Ajánlattevő 
nevében nyilatkozattételre jogosult személy a BKV Zrt., mint Ajánlatkérő BKV Zrt. V-73/21. 
számú, „Kép- és hangrögzítő eszközök karbantartása és javítása” tárgyú eljárásában 
nyilatkozom, hogy a felhívásban megjelölt tevékenység elvégzéséhez az alábbiakban 
megnevezett alvállalkozók bevonását tervezzük: 
 

Sorszám 
Alvállalkozó cég neve, 
székhelye 

Tevékenység 
megnevezése 

Közreműködés mértéke (%) 

1.    

2.    

stb.    

 
 
……………………, 2021. év ................... hó ........ nap 
 
 ..... ..............................................  
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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4 .  S Z Á M Ú  M E L L É K L E T  
 

VERSENYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT1 
(kizáró okok nyilatkozata) 

 
Az eljárás tárgya: Kép- és hangrögzítő eszközök karbantartása és javítása 
Az eljárás száma: V-73/21. 
 
Alulírott  ............................................. , mint a(z)  ..................... ….................. (cégnév, székhely) Ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult képviselője jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a(z)  
 

…………………………… (cégnév) mint Ajánlattevő 
 

Nem áll végelszámolás, felszámolási eljárás, cégbírósági törvényességi felügyeleti- (megszüntetési), 
csődeljárás vagy végrehajtás alatt; 

b) Nem áll a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62.§-63.§-ban meghatározott kizáró okok 
hatálya alatt;  

c) Nem szolgáltatott hamis adatot korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési 
eljárásban, vagy a BKV Zrt. által lefolytatott beszerzési eljárásban; 

d) A BKV Zrt-vel szemben nem áll polgári peres eljárásban, egyéb jogvitában, nincs a BKV Zrt-vel szemben 
fennálló, lejárt kötelezettsége; nem, vagy nem volt tulajdonosa, tisztségviselője olyan gazdasági 
társaságnak, amelynek kiegyenlítetlen tartozása van vagy maradt fenn a BKV Zrt-vel szemben; 

e) Nem érintett azzal a feltétellel, hogy nyertessége esetén a megkötendő szerződéssel kapcsolatban 
megszerzett jövedelem az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a 
jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy 
az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna; 

f) Átláthatóságát biztosítom, ennek érdekében a társaság vezető tisztségviselőit és tulajdonosai 
személyét Ajánlatkérő kérésére megnevezem, igazolom. 

 
Tudomásul veszem, hogy Ajánlatkérő az ajánlatunkat érvénytelenné nyilváníthatja 

a) a fenti kizáró okok fennállta vagy azok eljárás során történő bekövetkezése esetén, továbbá 
amennyiben Ajánlatkérő vállalatbiztonsági ellenőrzése során Ajánlatkérő kockázatot állapít meg; 

b) amennyiben korábban Ajánlatkérővel szemben szerződéses kötelezettségünket megszegtük és az 
a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján 
alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint olyan magatartásunk 
esetén, melyért felelősek voltunk, és amely részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését 
okozta. 

 
……………………, 2021. év ................... hó ........ nap 
 
 ..... ..................................................  
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 

                                                 
1 Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell meghatározott tényekről, körülményekről, melyek fennállása esetén 

Ajánlatkérő dönthet arról, hogy Ajánlattevővel nem kíván szerződést kötni, ezért az Ajánlattevő ki van zárva az 
ajánlattételből. A kizárás alapja a szerződésszegés veszélye – egyfelől az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági 
alkalmatlansága, illetőleg a megfelelő anyagi fedezet hiánya okán, másfelől üzletvitele körében vagy korábbi 
beszerzési eljárás során elkövetett jogszabálysértő magatartása, illetve szerződésszegése. 
Az Ajánlattevőnek az ajánlatához csatoltan írásbeli nyilatkozatot kell tennie arról, hogy nem esik a kizáró okok 
hatálya alá. 
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5 .  S Z Á M Ú  M E L L É K L E T  
 

REFERENCIA NYILATKOZAT* 
 

Az eljárás tárgya: Kép- és hangrögzítő eszközök karbantartása és javítása 
Az eljárás száma: V-73/21 
 

Teljesítés 
ideje 

(kezdő és 
befejező 

időpontja, 
év/hó/nap) 

Szerződést 
kötő másik 

fél 
megnevezése 

A 
szolgáltatás 

tárgya 

Ellenszolgáltatás 
összege  

A 
teljesítés 
megfelelő 

volt 
igen/nem 

A teljesítéssel 
kapcsolatban 
felvilágosítást 
adó személy 

neve, 
elérhetősége 

      

      

      

      

 
 
 

 
……………………, 2021. év ................... hó ........ nap 
 
 ..... ..............................................  
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Ajánlattevő választása szerint az előírt referencia követelménynek megfelelése igazolására 
referencia nyilatkozatot vagy referencia igazolást nyújthat be.  
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6 .  S Z Á M Ú  M E L L É K L E T  
 

REFERENCIA IGAZOLÁS 
(REFERENCIÁT ADÓ ÁLTAL TÖLTENDŐ KI!) 

 
1. A referencia igazolást kiállító szervezet megnevezése:  ..........................................................  

 
2. A referencia igazolást kiállító személy 

a. neve:  .....................................................................................................................  
b. beosztása:  .............................................................................................................  
c. elérhetősége:  .......................................................................................................  

 
3. A szolgáltatást teljesítő cég megnevezése:  .............................................................................  

 
4. A teljesítés adatai: 

a. A szolgáltatás tárgya: ...........................................................................................................  
b. A teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap):  .......................................  
c. A teljesítés helye:  ................................................................................................................  
d. Az ellenszolgáltatás összege:  ..............................................................................................  

 
5. Nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e: 

 .................................................................................................................................................  
 
 
 
……………, 2021. év ………….… hó  …..nap.      
  ..............................................  
 Név(nyomtatott) és cégszerű aláírás 
 (a referenciát kiállító részéről) 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Ajánlattevő választása szerint az előírt referencia követelménynek megfelelése igazolására 
referencia nyilatkozatot vagy referencia igazolást nyújthat be.  
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7 .  S Z Á M Ú  M E L L É K L E T  

 
EGYÉB NYILATKOZAT 

 
Az eljárás tárgya: Kép- és hangrögzítő eszközök karbantartása és javítása 
Az eljárás száma: V-73/21 
 
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult 
személy nyilatkozom, hogy 
 
➢ az Ajánlati felhívásban és annak valamennyi mellékletében, a szerződés tervezetben, 

valamint az Ajánlatkérő által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben, 
kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul vettük és elfogadjuk, a 
szerződés megkötésére és teljesítésére vállalkozunk az Ajánlattételi nyilatkozatban 
megadott ellenszolgáltatás ellenében, 

➢ a szerződés megkötést követően azonnal készek vagyunk teljesíteni,  
➢ a szolgáltatásra és az általunk javított eszközökre az átvételtől számított … hónap (legalább 

6 hónap), a beépített új alkatrészekre … hónap (legalább 12 hónap) jótállást vállalunk, 
➢ az Ajánlatkérő honlapján (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) található 

személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismertük és azt a 
szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóinkkal, illetve az érdek- és 
tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertettük, 

➢ budapesti telephellyel 
 

rendelkezem, a telephely címe (…)* 
/nem rendelkezem, az átvétel helyéről egyeztetni kívánok.* 

 
➢ nyilatkozom, hogy az Ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán: 

 
adatfeldolgozónak minősülök /nem minősülök adatfeldolgozónak*; 

 
➢ nyilatkozom, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 

2012. évi CXLVII. törvény alapján 
 

kisadózó vállalkozásnak minősülök/nem minősülök kisadózó vállalkozásnak*. 
 

 
……………………, 2021. év ................... hó ........ nap 
 
 ..... ..............................................  
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
*A megfelelő válasz aláhúzandó 

 


