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A.  ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

1. Az eljárás  

1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a 
továbbiakban: Ajánlatkérı) nyílt eljárás keretében a jelen ajánlati dokumentációban 
meghatározott feltételek szerint kéri az ajánlatokat benyújtani az ajánlattevıktıl. 

 
1.2. A jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi 

CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor. A Kbt. vonatkozó 
rendelkezései abban az esetben is irányadóak, ha erre a jelen ajánlati dokumentáció 
külön nem tesz utalást. 

 
1.3. Az eljárás fajtája nyílt közbeszerzési eljárás. 
 
1.4. Az eljárásban nem lehet tárgyalni, Ajánlatkérı a benyújtott ajánlatokat tárgyalás 

nélkül, az abban leírt információk alapján bírálja el. Az ajánlattevıknek az 
ajánlattételi határidı lejártával egyidejőleg ajánlati kötöttsége keletkezik, amely azt 
jelenti, hogy az ajánlatot még az ajánlatkérı hozzájárulásával sem lehet módosítani. 

2. A közbeszerzési eljárás tárgyának bemutatása  

Az ajánlatkérı a megfelelı ajánlatok benyújtása érdekében az alábbiakban bemutatja 
a közbeszerzési eljárás tárgyát.   

 
2.1 KCSV-7 típusú villamos szaggató berendezésének javítása a szerzıdés teljes 

idıszakára 45 db, az alábbi évek szerinti mennyiségekben:  
elsı évben            25 db 

         második évben    10 db 
         harmadik évben  10 db 
 

A javítandó teljes mennyiség a szerzıdés idıtartama alatt + 20 %-kal változhatnak. 

A teljesítést a 2.5 pontban (Mőszaki követelmények) foglaltak szerint kell végezni az 
ott meghatározottak szerint. 

A termék beszállítása, jótállás érvényesítés esetén elszállítása, valamint 
visszaszállítása az Ajánlatkérı részére a nyertes Ajánlattevı feladata. 

A termékeket por, víz és egyéb szennyezıdések ellen védett csomagolásban kell 
leszállítani az Ajánlatkérı részére, amely megvédi a szállítás és tárolás közben 
mindennemő külsı sérüléstıl is. 
 

2.2 A szerzıdés idıtartama 

A szerzıdés idıtartama a szerzıdés megkötésétıl számított 36 hónapos határozott 
idıtartamban, amely alatt az Ajánlatkérı által kért ütemezés szerint kell a javításokat 
végeznie a nyertes Ajánlattevınek. 

2.3    Teljesítés ütemezése 

Ajánlattevınek nyilatkoznia kell a teljesítési határidırıl munkanapokban, mely 
nem lehet több mint 40 munkanap. 
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 A teljesítés Ajánlatkérı által kért ütemezés szerint, konkrét megrendelések (BMR) 
alapján történik.  

A szerzıdés teljesítése során Ajánlatkérı a mellékletekben szereplı tételeken felül 
kérheti egyéb, a beszerzés tárgyát képezı tételek javítását. A Nyertes Ajánlattevıvel 
kötendı Keretszerzıdés vonatkozó melléklete ezen tételekkel kiegészül. 

Ajánlattevı a teljesítést a szerzıdés hatályba lépését követıen haladéktalanul köteles 
megkezdeni, és a szerzıdés idıtartama alatt az Ajánlatkérı által kért ütemezésben és 
a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben köteles teljesíteni. 
 

2.4 A teljesítés helyei: 

Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság alábbi telephelyei: 

BKV Zrt. V230 raktár Bp. IX. Könyves Kálmán krt. 7. 

Nyitvatartási idı: Hétfı-csütörtök 08.00-13.00 óra 
                                       Péntek 08,00-12.00 óra 
 
2.5 Mőszaki követelmények  

Az olasz szaggatóval szerelt KCSV-7 típusú villamosok teljesítmény félvezetıi a 
jármő tetején, a teljes szaggató egységbıl kiépíthetı módon, egy külön konténerben 
kerültek elhelyezésre. A 3 db GTO tirisztor, egy rozsdamentes, hermetikusan lezárt 
egységben került elhelyezésre, mely különleges, klíma ipari hőtıközeggel van 
feltöltve.  

A félvezetık hőtését a folyékony halmazállapotú hőtıközeg elforrása, majd külsı 
hıcserélı-kondenzáló csırendszerben történı lecsapódása biztosítja. 

A javítás során a hőtıközeget hermetikusan zárt rendszerrel le kell fejteni, majd a 
félvezetıket tartó, rögzítı alaplemez tömítı hegesztését a teljes kerület mentén fel 
kell vágni, és az alaplemezt kiemelni. Ezt követıen – a mellékelt mérési, szerelési 
útmutatás betartása mellett (13. sz. melléklet) – a javítást el kell végezni, majd az 
egység pormentes tisztítását követıen az alaplemezt a csatlakozó élek mentén 
gáztömör hegesztéssel vissza kell zárni. Ezt követıen az egységek vákuumozása, 
próbagázzal való feltöltése, tömörségének ellenırzése, ismételt vákuumozása után 
lehet visszatölteni a szükséges mennyiségő hőtıközeget. 

Az összeszerelést követı (13. sz. melléklet) záró minısítı méréssel kell igazolni a 
megfelelıséget. 

Javítási és mérési technológia száma: ICS-M-4-55. A cserélendı GTO típusától az 
Ajánlatkérı eseti engedélye alapján el lehet térni. Az elvégzett javítást a (13. sz. 
melléklet) a rendszeresített jegyzıkönyvvel minden alkalommal dokumentálni kell. 
A cserélt félvezetıket az Ajánlatkérı részére vissza kell szolgáltatni. 

 
Minıségi átvétel módja: Az egységet a beépítés elıtt a BKV Zrt. mőszeres 
mérésekkel nem ellenırzi. A minıségi átvétel az Ajánlattevı által kiállított (13. sz. 
melléklet)  mérési jegyzıkönyv BKV Zrt. részérıl történı elfogadásával történik.  

A termékre vonatkozó mőbizonylat tételesen, be szállításonként átadva a megjelölt 
raktárba. 
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A szállításra kerülı termékek és a javítás során alkalmazott alkatrészek, anyagok 
minısége feleljen meg a magyar és nemzetközi szabvány elıírásainak. 

A mőszaki követelményektıl való esetleges eltéréshez elızetesen be kell szerezni az 
Ajánlatkérı írásos egyetértı nyilatkozatát. 

A beszállításra kerülı alkatrészeket azok használhatóságát, mőszaki paramétereit 
nem befolyásoló, üzemi körülmények között is legalább négy évig megmaradó és jól 
olvasható jelöléssel kell ellátni. A jelölés tartalmazza a Szállító azonosítóját és a 
beszállítás idıpontját. 

A nyertes Ajánlattevınek felkérésre lehetıséget kell biztosítani Ajánlatkérı 
szakemberei részére gyártásközi ellenırzésre is. 

2.6    Jótállás 

Ajánlattevınek az átvételtıl számított, legalább 12 hónap jótállást kell vállalnia a 
teljesítésre vonatkozóan, valamint az ebbıl adódó károk megtérítésére.  

Ajánlattevınek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell az általa vállalt 
jótállás idıtartamáról. 

3. Kapcsolattartás az Ajánlatkérıvel 

3.1.  Ajánlatkérı elérhetısége: 

Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt.) 
Gazdasági Igazgatóság 
Beszerzési Fıosztály 
1980 Budapest, Akácfa utca 15. 

 Telefonszám: (+36-1) 461-65-78 
 Faxszám:  (+36-1) 461-65-24 

E-mail cím:  kozbeszerzes@bkv.hu 

4. Kiegészítı tájékoztatás 

4.1. Amennyiben az ajánlattevı - a megfelelı ajánlat benyújtása érdekében – az ajánlati 
felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban közölt információkkal kapcsolatosan 
kiegészítı (értelmezı) tájékoztatást igényel, úgy kizárólag írásban- a kérdéssel 
érintett rész megjelölésével (pl. felhívás vagy dokumentáció melyik pontja, 
bekezdése stb.) -, a fenti 3.1. pontban megjelölt elérhetıségeken, az Ajánlatkérı 4.2 
pontban rögzített válaszadási határidejét megelızı 4 nappal korábban (az ajánlattételi 
határidı lejárta elıtt legkésıbb tíz nappal) megkeresheti az Ajánlatkérıt. Ajánlatkérı 
kéri, hogy az eljárás folyamán a kiegészítı tájékoztatás körében az Ajánlatkérı felé 
eljuttatott, írásos formában készült (szövegtartalmú) dokumentumokat az ajánlattevı 
minden esetben szerkeszthetı MS Word formátumban is küldje meg, a kérdéses rész 
(mondat, bekezdés stb.) pontos meghatározása mellett (pl. ajánlati dokumentáció 4.1 
pont második bekezdés). 

4.2. Ajánlatkérı a kiegészítı tájékoztatást írásban nyújtja, legkésıbb az ajánlattételi 
határidı lejárta elıtt hat nappal. Ajánlatkérı a kiegészítı tájékoztatást (beleértve a 
kérdés ismertetését, a kérdezı azonosítása nélkül) megküldi valamennyi olyan 
ajánlattevınek, aki az ajánlati dokumentációt igazoltan átvette, illetve a 
Visszaigazoló adatlapot megküldte. 
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4.3. Amennyiben Ajánlatkérı a dokumentáció rendelkezésre bocsátását követıen észleli, 
hogy a dokumentáció valamely eleme eltér az ajánlati felhívástól vagy a Kbt-tıl, 
illetıleg a dokumentáció az ajánlati felhívás valamely elemével kapcsolatban a Kbt. 
49.§ (4) bekezdésben foglaltakon túl többletelıírást tartalmaz, kiegészítı 
tájékoztatásban közli az ajánlattevıkkel, hogy a dokumentáció Ajánlatkérı által 
pontosan megjelölt eleme, elıírása semmis. 

5. A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek 

5.1. Az ajánlattevı köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekrıl, amelyeknek a teljesítés helyén 
és a szerzıdés teljesítése során meg kell felelni. 

 
5.2. Ajánlattevı – az 1/2004. (I.9.) FMM rendeletben meghatározottak szerint – az alábbi 

szervezetektıl kaphat megfelelı tájékoztatást:  

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság 

Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. 
Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. 
Zöldszám: 06/80/204-292 
E-mail: munkaved-info@ommf.gov.hu 
Internetcím: www.ommf.gov.hu 
 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) 
Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 
Zöldszám: 06/80/204-258 
E-mail: munkavedelem@mbfh.hu 
Internetcím: www.mbfh.hu 
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B.    AZ AJÁNLAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI 

6. Az ajánlat formája  

6.1. Ajánlattevınek 1 (egy) eredeti és 1 (egy) másolati példányban, összefőzve kell 
benyújtania az ajánlatát, és fel kell tüntetnie mindegyiken értelemszerően, hogy 
"eredeti ajánlat" vagy " ajánlat másolata". Az ajánlatok példányai közötti bármilyen 
eltérés esetén az eredeti példány az irányadó. Az ajánlat oldalszámozására a jelen 
ajánlati dokumentáció 11.1 pontja irányadó. Ajánlatkérı kéri, hogy ajánlattevı a 
benyújtott ajánlatot elektronikus adathordozón is szíveskedjen rendelkezésre 
bocsátani, a táblázatos word, illetve az excel állományokat szerkeszthetı formában 
is. Az elektronikus adathordózon ajánlattevı nevét és az eljárás számát is 
szíveskedjenek feltüntetni. 

 
6.2. Ajánlatkérı összefőzésnek tekinti azt, ha az ajánlat lapjai egymáshoz rögzítve vannak 

és az ajánlat lapozható (történhet például összekapcsolással, zsinórral, ragasztással, 
sínnel, stb.) 

 
6.3. Az ajánlatot papíron kell benyújtani, eredeti és másolati példányait géppel, vagy 

tintával kell írni. Az ajánlatban lévı, minden – az ajánlattevı vagy alvállalkozó, vagy 
az alkalmasság igazolásában résztvevı szervezet az általa 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)tõl írásos felhatalmazást kaptak.  

 
6.4. Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket, vagy átírásokat az ajánlattevı 

által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen 
korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, illetve személyeknek kézjegyükkel kell 
ellátniuk. 

7. Az ajánlat nyelve 

7.1. Az ajánlat és az annak részét képezı valamennyi dokumentum, továbbá minden, az 
ajánlatkérı és az ajánlattevı között az ajánlattal kapcsolatban folytatott levelezés, 
illetve dokumentum nyelve a magyar. 

 
7.2. Az ajánlattevı nem magyar nyelven is becsatolhat dokumentumokat, de idegen 

nyelvő dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvő dokumentummal 
együtt annak felelıs magyar nyelvő fordítása is benyújtandó. Felelıs fordítás alatt 
az ajánlatkérı az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevı képviseletére 
jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A 
fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevı a felelıs. Az ajánlat értelmezési 
szempontjából a magyar fordítás az irányadó.  

8. Az ajánlat csomagolása 

8.1. Ajánlattevınek az ajánlat eredeti és másolati példányait külön, vagy egy közös 
borítékba, vagy csomagolásba kell zárnia. 
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8.2. A borítékot (csomagot) az alábbi minta szerint kell felcímkézni (vagy olyan felirattal 
ellátni, melybıl egyértelmően kiderül Ajánlatkérı számára, hogy milyen számon, 
melyik tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat kerül benyújtásra, 
és mely idıpontig nem bontható fel az ajánlat) 

 

Ajánlat a 
„KCSV-7 TÍPUSÚ VILLAMOS SZAGGATÓ 

BERENDEZÉSEK JAVÍTÁSA ”  
tárgyú ajánlati felhívásra. 

Ajánlati felhívás száma: BKV Zrt. 15/T-53/12. 

TILOS FELBONTANI 2013. június 19.  1000 óra ELİTT!  
 

 
8.3. Ha a boríték, csomag nincsen a fenti pontokban foglaltak szerint lezárva és 

megcímezve, akkor az ajánlatkérı semmilyen felelısséget nem vállal az ajánlat téves 
helyre történı továbbításáért. 

 
8.4. Határidıre benyújtott ajánlatnak csak azok minısülnek, amelyek a felhívásban 

meghatározott határidıig az ajánlatkérı által meghatározott irodába eljutnak. 
[Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtás helye portaszolgálattal biztosított, ezért a 
portán való bejutás idıt vehet igénybe, azonban határidıben benyújtott ajánlatnak 
csak az tekinthetı, amely a felhívásban megjelölt irodában leadásra kerül az 
ajánlattételi határidı lejártának idıpontjáig.] A késve beérkezı ajánlat befogadására 
nincs lehetıség; azokat az ajánlatkérı érdemi vizsgálat nélkül érvénytelenné köteles 
nyilvánítani. Az elkésett ajánlatokat – a közbeszerzési eljárás többi iratához 
hasonlóan – a Kbt. 34. § (2) bekezdésében meghatározott ideig Ajánlatkérı köteles 
megırizni, ennek megfelelıen az ajánlat visszaszolgáltatására nincs lehetıség. 

 



 Ajánlati dokumentáció 
 BKV Zrt. 15/T-53/13. 

 

8 / 31 oldal 

C. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA 

9. Az ajánlat tartalma 

9.1. Az ajánlattevınek az ajánlati felhívásban, illetıleg az ajánlati dokumentációban 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelıen kell az ajánlatát 
elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérı az ajánlattétel megkönnyítése érdekében 
jelen dokumentáció mellékleteiben dokumentummintákat bocsát az ajánlattevık 
rendelkezésére. Ajánlattevı ajánlatában a dokumentáció mintáitól eltérı, egyéb 
nyilatkozatokkal, igazolásokkal, stb. is teljesítheti az elıírásokat, amennyiben a 
benyújtott dokumentumok a felhívásban és a dokumentációban foglalt 
követelményeknek megfelelnek. 

 
9.2. Az ajánlattevınek a szerzıdés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, 

valamint mőszaki, illetıleg szakmai alkalmasságára vonatkozó nyilatkozatokat és 
igazolásokat az ajánlatban kell megadnia. 

 
9.3. Az ajánlat elkészítése során bármely érték, adat, alkalmassági elıírás forintra történı 

átszámítását Ajánlatkérı végzi. Az átszámítás alapja: 
- a forgalmi adatoknál az alkalmasság megítéléséhez a teljesítés 

évében meghatározott MNB árfolyam éves átlaga, 
- referencianyilatkozatban/igazolásban szereplı, árra vonatkozó 

adatoknál a teljesítés évében meghatározott MNB árfolyam éves 
átlaga 

10. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 

Az ajánlatnak az alábbi sorrendben tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:  

(1) Tartalomjegyzék 
(2) Felolvasólap, ajánlati árak táblázatai (1) 
(3) Ajánlattételi nyilatkozat 
(4) Nyilatkozat az alvállalkozókról és az erıforrás szervezetekrıl 
(5) A kizáró okok fenn nem állását igazoló nyilatkozat/irat(ok) 
(6) Aláírási címpéldány/minta, meghatalmazás 
(7) Gazdasági és pénzügyi alkalmasságot igazoló iratok 

a. Nyilatkozat az árbevételrıl 

(8) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasságot igazoló iratok 

a. Referenciaigazolás/nyilatkozat 

b. Bevont szakemberek (összefoglaló táblával) 
(9) Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata  

(10) Közös ajánlatot tevık megállapodása (adott esetben) 
(11) Nyilatkozat a vállalt jótállás idıtartamáról, továbbá a teljesítés ütemezésérıl 
(12) Üzleti titok körének meghatározása (külön mellékletben) 
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11. A benyújtandó dokumentumok részletezése  

11.1.  Tartalomjegyzék 

Oldalszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévı 
dokumentumok mely oldalon találhatók meg úgy, hogy az esetleges hiánypótlási 
felhívásban vagy az ajánlatban szereplı nem egyértelmő kijelentésekkel 
kapcsolatos felvilágosítás-kérésben az iratok helye egyértelmően azonosítható 
legyen. Elegendı 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. 

11.2. Felolvasólap 

A felolvasólapot az ajánlati dokumentáció 1. sz. melléklete szerint kitöltve kell az 
ajánlathoz csatolni.  

A felolvasólapban meg kell adni ajánlattevı nevét, székhelyét és a cégjegyzésre 
jogosult személy nevét. Közös ajánlattétel esetén, a felolvasólapon valamennyi 
ajánlattevı nevét, székhelyét és a cégjegyzésre jogosult személy nevét meg kell 
adni. Csak azoknak a cégjegyzésre jogosult személyeknek kell megadni a nevét, 
akik az ajánlatot aláírják, vagy meghatalmazást adtak az aláírásra. A 
kapcsolattartásra kijelölt személy és elérhetıségeinek meghatározásakor 
figyelemmel kell lenni arra, hogy az ajánlatkérı az eljárás során kizárólag ezen 
elérhetıség(ek)re fogja küldeni a dokumentumokat.  
 

11.3.   Ajánlattételi nyilatkozat 

Az ajánlattevınek ki kell töltenie, cégszerően alá kell írnia és az ajánlatban be kell 
nyújtania a 2. sz. melléklet szerinti Ajánlattételi nyilatkozatot. 

11.4.   Nyilatkozat az alvállalkozókról és a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó 
szervezetekrıl 

Az ajánlatban meg kell jelölni 

a. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez ajánlattevı 
alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b. az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt 
a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre 
fognak mőködni. 

c. amennyiben más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván 
megfelelni ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), 
melynek igazolása érdekében ezen szervezet erıforrására (is) támaszkodik. 

A fenti adatokat a 3. számú melléklet kitöltésével kell megadni. Ha az ajánlattevı 
a fenti szervezetek közül egyiket sem veszi igénybe, a mellékletet akkor is csatolni 
kell az ajánlatához, és a táblázatok üresen hagyásával, kihúzással, vagy 
szövegesen jelezni kell ezen szervezetek mellızését.  
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11.5.   Kizáró okok fenn nem állását igazoló okiratok 

Az ajánlattevınek (közös ajánlattevınek), az ajánlatban a 310/2011. (XII.23.) 
Korm. rendelet 2-10.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1)-(2) 
bekezdésének hatálya alá. Felhívjuk Tisztelt Ajánlattevık figyelmét, hogy a Kbt. 
56. § (1) bekezdés f) és i) pontjában meghatározott kizáró okok fenn nem állását 
ajánlattevı közjegyzı vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 
nyilatkozatának benyújtásával igazolja. A Kbt. 56. § (1) bekezdés c) pontja 
tekintetében, amennyiben ajánlattevı nem minısül cégnek, a kizáró ok fenn nem 
állását közjegyzı vagy gazdasági, ill szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat 
benyújtásával igazolja. 

Az ajánlattevınek (közös ajánlattevınek) a 4. számú melléklet kitöltésével kell 
nyilatkozni a Kbt. 56.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan. 

A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében, valamint a Kbt. 56. § 
(2) bekezdésére vonatkozóan a 310/2011. Korm. Rendelet 2. § ib) pontja és a 2. § j) 
pontjában meghatározottak szerint kell igazolni, hogy nem tartoznak a hivatkozott 
kizáró okok hatálya alá. Az 56. § (1) bekezdés kc) és az 56. § (2) bekezdés szerinti 
kizáró ok fenn nem állásának igazolására a 5. számú melléklet nyújt segítséget. 

Folyamatban lévı változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezésérıl a 
cégbíróság által megküldött igazolást. 

Amennyiben ajánlattevınek tudomása van egyéb nyilvántartásról, mely a kizáró 
okok fenn nem állása tekintetében jelentıséggel bír, Ajánlatkérı kéri 310/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet 2.§  d) és f)  pontja, továbbá a 310/2011. (XII.23.) 
Korm.rendelet 20.§  (2) bekezdés szerinti elektronikus nyilvántartáson felüli, egyéb 
kizáró okok igazolására alkalmas, az elıírt feltételeknek (hatósági, elektronikus, 
ingyenes) megfelelı nyilvántartások ajánlatban történı megjelölését.   

A Kbt. 58.§ (3) bekezdése szerint ajánlattevı köteles nyilatkozni az ajánlatában, 
hogy a szerzıdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok 
hatálya alá esı alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására 
igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya 
alá. A nyilatkozatot az 6. számú melléklet kitöltésével kell megtenni. Ha az 
ajánlattevı nem vesz igénybe alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának 
igazolására igénybe vett más szervezetet akkor nem kell csatolni ezen mellékletet. 

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban Magyarországon letelepedett gazdasági 
szereplık vonatozásában a Közbeszerzési Értesítı 2012/58. számában, 2012. május 
23-án megjelent, A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során 
benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, 
nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplık 
vonatkozásában tárgyú útmutató nyújt segítséget. Nem Magyarországon letelepedett 
gazdasági szereplık tekintetében a Közbeszerzési Értesítı 2012/61. számában, 
2012. június 1-jén megjelent A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési 
eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, 
nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az 
Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplık vonatkozásában 
tárgyú útmutató nyújt segítséget. 
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11.6.   Aláírási címpéldány/minta, meghatalmazás 

Az ajánlattevı, alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában résztvevı más 
szervezet részérıl egyszerő másolatban benyújtandó azoknak a cégjegyzésre 
jogosult személy(ek)nek az aláírási címpéldánya vagy aláírási mintája, akik az 
ajánlatot aláírják, vagy meghatalmazást adtak az aláírásra.  

 
11.7.   Pénzügyi - gazdasági alkalmasságot igazoló iratok 

Ajánlattevınek ajánlatához csatolnia kell az ajánlati felhívás III.2.2) pontja szerinti, 
az árbevételrıl szóló nyilatkozat a 7. számú melléklet szerint 

Az elıírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevık együttesen is 
megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerően kizárólag 
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplıkre, elegendı, ha közülük egy 
felel meg. 

Az elıírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevı bármely más szervezet (vagy 
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat 
jogi jellegétıl függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a 
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével 
azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében 
ajánlattevı ezen szervezet erıforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet az elıírt igazolási módokkal azonos módon köteles 
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történı megfelelést, továbbá köteles 
nyilatkozni, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. 

Ajánlattevı az alkalmasság igazolása során az elızıek szerint más szervezet 
kapacitására a következı esetekben támaszkodhat: 

� ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre 
bocsátott erıforrásokat a szerzıdés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja 
venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendı az is, ha a 
szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 

� ha ajánlattevı ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevı más 
szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevı 
fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérı mindazon kárának 
megtérítésére, amely az ajánlatkérıt a ajánlattevı teljesítésének elmaradásával 
vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok 
érvényesítésével nem térült meg. 

11.8. Mőszaki- szakmai alkalmasságot igazoló iratok 

a. A referenciák ismertetését a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16 § (1) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelıen kell elvégezni: 

 
• Ha a szerzıdést kötı másik fél nem a Kbt. 6.§ (1) bekezdésének a)-

c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezet 
esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv alapján nem minısül ajánlatkérınek, akkor az általa 
adott igazolással vagy attól függıen, hogy kinek a teljesítését 
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igazolja a referencia, az ajánlattevı, vagy az alkalmassági 
igazolásában részt vevı más szervezet nyilatkozatával. 

 
• Ha a szerzıdést kötı másik fél a Kbt. 6.§ (1) bekezdésének a)-c) 

pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezet 
esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv alapján ajánlatkérınek minısül, akkor az általa 
kiadott vagy aláírt igazolással. 

 
A fentiek szerinti nyilatkozatot legalább a 8 számú melléklet, vagy az abban 
szereplı adatokat tartalmazó dokumentum kitöltésével kell teljesíteni. 
A fentiek szerinti igazolást legalább a 9. számú mellékletet képezı mintában 
szereplı adatokat tartalmazó, a szerzıdést kötı másik fél által kiadott vagy aláírt 
igazolás kitöltésével kell teljesíteni. 
 
Az igazolásban vagy nyilatkozatban legalább az alábbi adatokat kell megjelölni: 

- a teljesítés ideje; 
- a szerzıdéskötı másik fél; 
- a szolgáltatás tárgya 
- az ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló 

más adat megjelölése (amennyiben a referenciát több társaság teljesítette, az 
ellenszolgáltatás vagy más mennyiségi adat megadása során kizárólag a 
saját részesedését kell feltüntetni); 

- a szolgáltatás teljesítésének igazolására jogosult személy neve, 
elérhetısége; 

- nyilatkozat, hogy a teljesítés az elıírásoknak és a szerzıdésnek megfelelıen 
történt-e 

A referencianyilatkozatnak/igazolásnak olyan részletezettségőnek kell lennie, 
melybıl az alkalmasságnak való megfelelés megállapítható. 
 

b. Az ajánlati felhívás III.2.3) pontja szerinti, a szakemberekkel kapcsolatos 
dokumentumokat kell benyújtani. A vonatkozó dokumentumok elıtt be kell 
csatolni egy összesítı táblázatot, mely tartalmazza sorrendben az egyes 
szakembereket nevük és szakterületük megnevezésével. Ajánlattevınek vagy a 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozójának – attól függıen, hogy ki által kerülnek bevonásra – 
nyilatkoznia kell továbbá, hogy a szerzıdés teljesítésébe bevonni kívánt 
szakemberek velük munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb 
jogviszonyban állnak-e. A nyilatkozatot a 10. számú melléklet kitöltésével kell 
teljesíteni. 

Az elıírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevık együttesen is 
megfelelhetnek. 

Az elıírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevı bármely más szervezet (vagy 
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat 
jogi jellegétıl függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a 
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével 
azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében 
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ajánlattevı ezen szervezet erıforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet az elıírt igazolási módokkal azonos módon köteles 
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történı megfelelést, továbbá köteles 
nyilatkozni, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. 

Ajánlattevı az alkalmasság igazolása során az elızıek szerint más szervezet 
kapacitására a következı esetekben támaszkodhat: 

� ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre 
bocsátott erıforrásokat a szerzıdés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja 
venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendı az is, ha a 
szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 

� ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési 
beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevı nyilatkozik arról, hogy 
milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az 
alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetıvé teszi e más szervezet 
szakmai tapasztalatának felhasználását a szerzıdés teljesítése során. 

 
11.9    Nyilatkozat a vállalt jótállás idıtartamáról, továbbá a teljesítési határidıtıl 

Ajánlattevınek az Ajánlati dokumentáció 11. sz. mellékletének kitöltésével 
nyilatkoznia kell a vállalt jótállás idıtartamáról (legalább 12 hónap), valamint a 
teljesítési határidırıl munkanapokban, mely nem lehet több 40 munkanapnál. 
 
A teljesítés Ajánlatkérı által kért ütemezés szerint, konkrét megrendelések (BMR) 
alapján történik.  
 
Ajánlattevı a teljesítést a szerzıdés hatályba lépését követıen haladéktalanul 
köteles megkezdeni, és a szerzıdés idıtartama alatt az Ajánlatkérı által kért 
ütemezésben és a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben köteles 
teljesíteni. 
 

11.10. Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata 

Az elıírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevı bármely más szervezet (vagy 
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat 
jogi jellegétıl függetlenül.  

 A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az elıírt igazolási módokkal azonos 
módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történı megfelelést, 
továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. 
 

11.11. Közös ajánlatot benyújtók megállapodása 

Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az ajánlattevık megállapodását, melynek 
minimálisan tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról, hogy a szerzıdés szerinti 
teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelısséget vállalnak, a közös 
ajánlattal összefüggı, egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket, továbbá a 
képviselı cég megjelölését és meghatalmazásának körét. 
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11.12  Üzleti titok körének meghatározása 

Amennyiben ajánlattevı az ajánlatában olyan tényt, információt, megoldást, vagy 
adatot közöl, mely üzleti titoknak  minısül, ezt kifejezetten jeleznie kell és az 
üzleti titkot tartalmazó iratokat elkülönített módon, mellékletben kell 
szerepeltetnie. Ily módon benyújtott üzleti titok nyilvánosságra hozatalát az 
ajánlattevı megtilthatja. 

Nem minısül, nem minısíthetı üzleti titoknak: 
• a közbeszerzés alapján megkötött szerzıdés engedményezést kizáró 

rendelkezése 
• ajánlattevı neve, címe (székhelye, lakóhelye) 
• olyan tény, információ, megoldás vagy adat, mely a bírálati szempont 

alapján értékelésre kerül 
• olyan adat, mely a közérdekő adatok nyilvánosságára és a közérdekbıl 

nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott 
adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. 

 
Ajánlattevınek a Kbt. 80.§-ára, valamint arra figyelemmel kell meghatároznia az 
üzleti titok körét, hogy az ajánlatkérı köteles a közbeszerzési eljárás alapján 
megkötött szerzıdést honlapján közzétenni. 
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D. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 

12. A bírálati szempont  

12.1. Az ajánlatkérı a beérkezı ajánlatokat a Kbt. 71.§ (2) bekezdés a) pontja alapján 
részenként a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján 
bírálja el. 

 
Az ajánlati árak nettó értékét tételesen és egy összegben, magyar forintban (Ft) a 
Felolvasólap megfelelı sorának kitöltésével kell megadni. Az Ajánlattevınek a 
tételenkénti egységárakat 1 számú melléklet kitöltésével is meg kell adni. 
 

A nettó áraknak tartalmazniuk kell a szerzıdésszerő teljesítéshez szükséges 
valamennyi járulékos költséget – ideértve a fuvarozás (el- és visszaszállítás), tárolás, 
csomagolás, rakodás, hatósági engedélyek költségeit is -, valamint a különféle 
vámköltséget és adókat. A nettó árak ÁFÁ-t nem tartalmaznak. 
 
Az ajánlatkérı a szerzıdés megkötésétıl számított 12 hónap idıtartamra fix árak 
meghatározását kéri.  
 
Az árak a szerzıdés teljesítése során, 12 hónap elteltét követıen legfeljebb a KSH 
által kiadott inflációs ráta 80%-ának megfelelı mértékő áremeléssel módosulhatnak.  
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MELLÉKLETEK  
 
1. sz. melléklet: 
FELOLVASÓLAP  + RÉSZLETES AJÁNLATI ÁRAK TÁBLÁZATA 
 
2. sz. melléklet: 
AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT   
 
3. sz. melléklet: 
AZ ALVÁLLALKOZÓK ÉS KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCS ÁTÓ 
SZERVEZETEK MEGJELÖLÉSE 
 
4. sz. melléklet: 
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 
 
5. sz. melléklet: 
NYILATKOZAT A KBT. 56.§ (1) BEKEZDÉS KC) PONTJÁBAN 
FOGLALTAKRÓL 
 
6. sz. melléklet: 
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL AZ 
ALVÁLLALKOZÓK ÉS KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ  
SZERVEZETEK VONATKOZÁSÁBAN  
 
7. sz. melléklet: 
NYILATKOZAT AZ ÁRBEVÉTELR İL 
 
8. sz. melléklet: 
REFERENCIANYILATKOZAT 
 
9. sz. melléklet: 
REFERENCIA IGAZOLÁS 
 
10 sz. melléklet: 
BEVONT SZAEKEMBEREK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA 
 
11. sz. melléklet: 
NYILATKOZAT A VÁLLALT JÓTÁLLÁS ID İTARTAMÁRÓL, TOVÁBBÁ A 
TELJESÍTÉS ÜTEMEZÉSÉRİL 
 
12. sz. melléklet: 
VISSZAIGAZOLÓ ADATLAP 
 
13. sz. melléklet: 
MŐSZAKI LEÍRÁS + MELLÉKLETEK 
 
14. sz. melléklet: 
SZERZİDÉSTERVEZET 
 


