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I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 
 
AJÁNLATKÉRŐ: 
 
DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság  
8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. 
Telefon: +36 22507419 
Fax: +36 22507420 
E-mail: titkarsag@deponia.hu 
Honlap: www.deponia.hu 
 
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TÁRGYA: 
 
Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés keretében. 
 

 
 
Jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban Kbt.) alapján kerül lefolytatásra. 
 
Jelen közbeszerzési dokumentumok a 2016. április 4-én feladott, és az Európai Unió 
Hivatalos Lapjának 2016. április 6-án megjelent számában, 2016/S 067-116274 nyilvántartási 
számon közzétett ajánlati felhívással megindított közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódik. 
 
Jelen közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az 
ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, az ajánlat részeként 
benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki 
leírást, a szerződéstervezetet, valamint az egységes európai közbeszerzési dokumentum 
mintáját.  
A közbeszerzési dokumentumokban továbbá ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták is 
szerepelnek, amelyek használata nem kötelező, ajánlatkérő ettől eltérő formájú, de azonos 
tartalmú igazolásokat és nyilatkozatokat is elfogad. 
 
Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a jelen közbeszerzési dokumentumok 
rendelkezései az irányadóak az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan.  
 
A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS ELÉRÉSÉNEK 
(LETÖLTÉSÉNEK) VISSZAIGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
 
Az ajánlati felhívás VI.3.2. pontjában előírtakkal összhangban ajánlatkérő a közbeszerzési 
dokumentumokat teljes terjedelmében térítésmentesen elektronikus úton hozzáférhetővé tette 
honlapján (http://www.deponia.hu/kozbeszerzes) az érdeklődő gazdasági szereplők számára 
az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésének napjától. 
A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az 
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi 
határidő lejártáig. 
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A jelen közbeszerzési dokumentumok letöltését a „VI. Formanyomtatványok” című fejezet 
13. sz. mellékletét képező, kitöltött és cégszerűen aláírt nyilatkozattal („regisztrációs 
adatlap”) kell igazolni, amelyet a következő e-mail címre kell elküldeni: 
 

titkarsag@deponia.hu 
 

Az érvényes ajánlattétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok elérése (letöltése), valamint 
a teljes körűen kitöltött regisztrációs adatlap megküldése. Ennek hiányában az ajánlat a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül. 
 
Ajánlatkérő az esetleges kiegészítő tájékoztatást a regisztrációs adatlapot visszaküldő 
gazdasági szereplőknek küldi meg. 
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II. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MENETÉRŐL 
 

II/1. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
Bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő 
ajánlattétel érdekében – az eljárást megindító felhívásban, valamint a jelen közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást 
kérhet az ajánlatkérőtől az eljárást megindító felhívás I.1.) pontjában megadott alábbi 
elérhetőségen (a faxon vagy postai úton küldött kérdéseket lehetőség szerint e-mailen is el 
kell küldeni szerkeszthető formában). 
 
További információk a következő címen szerezhetők be:  
 
DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. 
8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. 
Email: titkarsag@deponia.hu 
Fax: +36 22/507-420 
 
A kiegészítő tájékoztatás kérésére és megadására a Kbt. 56.§-ában foglaltak az irányadóak. 
 
A közbeszerzési eljárás során a gazdasági szereplők csak a Kbt. által meghatározott írásos 
formában kérhetnek tájékoztatást az ajánlatkérőtől, így pl. telefonon érkező kérdésekre az 
esélyegyenlőség elvének megfelelően ajánlatkérőnek nem áll módjában választ adni. 

Ajánlattevő bármilyen formában kapott szóbeli információra, melyet ajánlatkérő írásban nem 
erősített meg, ajánlatában nem hivatkozhat. 

II/ 2. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA ÉS FELBONTÁSA 
Az ajánlatot írásban és zártan, a lent megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell 
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 
 
Az ajánlattételi határidő: az ajánlati felhívás IV.2.2.) pontjában meghatározott időpont. 
Személyes beadás esetén az ajánlatokat az ajánlattételi határidőn belül, hétfőtől csütörtökig 
9.00 – 16.00 óra között, pénteken 9.00 – 12.00. óra között, az ajánlattételi határidő lejártának 
napján 9.00 - 11.00 között lehet benyújtani a következő címen: 
 
DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft., 
8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.  
I. emeleti Titkárság 
 
Az ajánlat akkor minősül az ajánlattételi határidőn belül beérkezettnek, ha az ajánlatot 
tartalmazó zárt és sértetlen csomag legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig a fent 
megjelölt helyen – átvételi elismervénnyel igazolva - az ajánlatkérő képviselőjének 
birtokában van. 

Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldeményeknek az épület más helyiségében történő 
leadásából, elirányításából, elvesztéséből és az esetlegesen ennek következtében fellépő 
késedelemből eredő kockázat teljes mértékben az ajánlattevőt terheli. 
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Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát postai úton küldi meg, úgy a postai kézbesítésből 
származó bizonytalanságok (különösen az ajánlattételi határidő lejártát követő kézbesítés, a 
csomag megsérülése, az ajánlat elvesztése vagy az ajánlat nem az előírt címen történő 
benyújtásáért) esetleges bekövetkezése saját kockázatát képezik. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok benyújtásának időpontját az 
ajánlatkérő székhelyén alkalmazott biztonsági előírásokra és körülményekre tekintettel 
határozzák meg, mivel az épületbe való bejutás hosszabb időt is igénybe vehet. 

Az ajánlatok felbontásának időpontja: az ajánlati felhívás IV.2.7.) pontjában 
meghatározott időpont, amely megegyezik az ajánlattételi határidővel. 
Az ajánlatok felbontásának helye:  
 
DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft., 
8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.  
I. emeleti tárgyaló 
 
Az ajánlatok felbontására a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak irányadóak.  

 

II/3.1. AJÁNLATOK MEGFELELŐSÉGÉNEK ELBÍRÁLÁSA 
Az ajánlatok elbírálása során ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények valamint a kizáró okok előzetes 
ellenőrzését az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat alapján 
végzi, valamint minden egyéb tekintetben ellenőrzi az ajánlat megfelelőségét, szükség szerint 
elvégzi a Kbt. 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket.  

Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum szerinti nyilatkozattal 
egyidejűleg ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint elérhető 
adatbázisok adatait is. 

 

II/3.2. AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINTI ÉRTÉKELÉSE 
A Kbt. 69. § (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő 
az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempontok szerint értékeli. 

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) 
pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési 
szempont alapján értékeli az alábbi részszempontok alapján. 
Az ajánlatok értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa: 1-10. 
 

  Részszempont Súlyszám 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) 80 

2. Teljeskörű jótállás időtartama (min. 3000 – max. 4000 üzemóra) 20 
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1. Ajánlati ár (nettó HUF)     80 – súlyszám 
Ajánlati árként a jelen közbeszerzés tárgyát képező tolólapos kompaktor egyösszegű árát kell 
megadni a Felolvasólapon nettó Ft (forint) + ÁFA értékben. Ajánlatkérő az ajánlatok 
értékelése során a nettó ajánlati árat veszi figyelembe. 

A legkedvezőbb ajánlat - a legalacsonyabb egyösszegű nettó ajánlati ár - maximális 
pontszámmal (10) kerül értékelésre, a többi ajánlat pontszáma pedig a legkedvezőbb tartalmi 
elemhez viszonyítva a fordított arányosítás módszerével, az alábbiakban rögzített képlet 
alapján kerül kiszámításra.  

A bírálat módszere képlettel (arányosítás): 
P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min 

ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig 
történik a kerekítés. 

 

2. Teljeskörű jótállás időtartama (min. 3000 – max. 4000 üzemóra) 20 – súlyszám 
A teljes körű jótállás időtartamaként a jelen közbeszerzés tárgyát képező tolólapos 
kompaktorra az ajánlattevő által vállalt teljes körű jótállás időtartamát kell megadni üzemóra 
értékben. Amennyiben ajánlattevő nem üzemórában adja meg a vállalt jótállás időtartamát, 
ajánlatkérő az ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja. 

A megajánlott teljes körű jótállási időtartam nem lehet kevesebb, mint 3000 üzemóra. 
Amennyiben ajánlattevő 3000 óránál kevesebb jótállási időtartamot ajánl meg, ajánlatát 
ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.  
A 2. részszempont vonatkozásában ajánlatkérő maximum 4000 üzemóra jótállási időtartamot 
értékel többletpontszámmal. Amennyiben a megajánlott érték 4000 üzemóránál több, 
ajánlatkérő a megadott felső tartományon kívül eső megajánlást tartalmazó elemeket az 
értékelés során nem veszi figyelembe, vagyis az ajánlat ezen tartalmi elemét a felső határral 
egyező mértékben veszi figyelembe az értékarányosítás során. 

A legkedvezőbb ajánlat – a leghosszabb jótállást biztosító ajánlat – maximális pontszámmal 
(10) kerül értékelésre, a többi ajánlat pontszáma pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 
viszonyítva az egyenes arányosítás módszerével, az alábbiakban rögzített képlet alapján kerül 
kiszámításra. 

Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig 
történik a kerekítés. 
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A bírálat módszere képlettel (arányosítás): 
P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min 

ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
A súlyszámmal felszorzott pontszámok összeadásra kerülnek, és az így keletkezett 
legmagasabb pontszámot elérő érvényes ajánlattevő ajánlata lesz a nyertes ajánlat. 
 
II/3.3. FELHÍVÁS IGAZOLÁSOK BENYÚJTÁSÁRA 
 
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő a fenti 
értékelési szempontoka figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos 
határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, valamint az alkalmassági követelmények 
tekintetében, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet pedig az alkalmassági 
követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására.  
 
Ha a fentiek szerint az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő nem vagy az esetleges 
hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az 
igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az 
ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési 
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a fenti 
igazolások benyújtására.  
 
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a Kbt. 69. § (6) bekezdésével összhangban az 
eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, 
hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb 
ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására, amennyiben az értékelés módszerét 
figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők 
egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. 
 
Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági 
szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő 
tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a fenti igazolásokat. 
 
Az ajánlattevő utólagos igazolási kötelezettsége arra irányul, hogy bizonyítsa az alkalmassági 
követelmények és a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum alapján az ajánlatkérő által figyelembe vett értékek teljesülését.  
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II/3.4. ELJÁRÁST LEZÁRÓ DÖNTÉS 
 
Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben azt az ajánlattevőt nevezi meg nyertes 
ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények és a kizáró okok tekintetében a Kbt.-ben 
és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett. 
 

II/4. ÖNTISZTÁZÁS 
 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb 
kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt 
vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a 
Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata 
esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az 
érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, 
amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. 
 
Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági 
felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata 
kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az 
ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni.  
A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési 
dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. 
 

II/5. ÜZLETI TITOK 
 
Ajánlattevő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban 
elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] 
tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat 
kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági 
szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna.  
 
Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, 
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra 
hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az indokolás nem 
megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 
 
Nem nyilvánítható üzleti titoknak különösen: 

a) azok az információk, adatok, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb 
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatok, 

c) az ajánlattevő által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- 
vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó 
információk és adatok, 
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, 
címkékre vonatkozó információk és adatok, 

d) az ajánlatban meghatározott áruk és szolgáltatások leírása, ide nem értve a leírásnak 
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azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében Kbt. 44. § (1) bekezdésében 
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem 
értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a 
Kbt. 44. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan 
fennállnak és a Kbt. 44. § (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká 
nyilvánításnak. 

 
Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint 
olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a 
nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre 
kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a Kbt. 44. § (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozó - 
részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát 
megtilthatja. 
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III. TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN  
 
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatot az ajánlati felhívásban és a jelen 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek 
megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. 
 
Amennyiben a közbeszerzési eljárás során a Kbt. 56. § szerint kiegészítő tájékoztatás 
megadására kerül sor, a közbeszerzési dokumentumok a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakra 
tekintettel értelmezendők. 
 

III/1. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS FORMAI KÖVETELMÉNYEK 
Példányok: 

Az ajánlatot magyar nyelven, 1 eredeti példányban papíron kell benyújtani valamint 1 db 
elektronikus másolati példányban (CD-n vagy DVD-n), amely az aláírt ajánlat szkennelt 
változatát tartalmazza. Az eredeti papír alapú illetve az elektronikus másolati példányok 
közötti eltérés esetén az eredeti papír alapú példány tartalma az irányadó. 

Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtásáról szóló jogszabály vagy e jogszabályok alapján 
ajánlatkérő valamilyen irat, dokumentum benyújtását írta elő, eltérő rendelkezés hiányában az 
irat, dokumentum a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható. 
Kivételt képez ez alól a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, valamint az ajánlati 
biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló garanciavállaló nyilatkozat vagy 
kezességvállalásról szóló nyilatkozat, amelynek eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia az 
ajánlat papír alapon benyújtott egy eredeti példányának. 
Ajánlat csomagolása: 

Az ajánlatot zárt, roncsolás mentes borítékban/dobozban kell benyújtani.  
Az ajánlatot tartalmazó borítékon/dobozon a  

„Kompaktor beszerzése – Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel”  

megjelöléseket kell feltüntetni. 

Amennyiben az ajánlat csomagolása nem az előírtaknak megfelelően történik, vagy a felirat 
nem megfelelő, ez nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban az Ajánlattevő 
kockázata, amennyiben az ajánlata nem kerül felbontásra, vagy azt máshová irányítják. 
Ajánlat összefűzése: 

Az ajánlatot roncsolásmentes kötésben kell benyújtani, ennek javasolt módja a következő: az 
ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az 
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő 
részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy 
része a matricán legyen. 
Ajánlat oldalszámozása: 

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 ajánlatkérő az ettől 
kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a 
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tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatkérő a 
kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve 
az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges. 

 
Fedlap: 

Az ajánlattevő és a közbeszerzés tárgyának könnyebb beazonosíthatósága érdekében kérjük, 
hogy az ajánlat fedlapján szíveskedjenek feltüntetni az ajánlattevő(k) nevét és címét, az 
ajánlatkérő nevét és a közbeszerzés tárgyát. 
Tartalomjegyzék: 

Az ajánlat elején kérjük, szíveskedjenek tartalomjegyzéket csatolni, amely alapján az 
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.  

Ajánlatban szereplő nyilatkozatok aláírása: 
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat részét képező nyilatkozatokat cégszerűen (vagy 
szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva kell csatolni az 
ajánlathoz.  

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak 
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 
kézjeggyel kell ellátni. 
Ajánlattétel nyelve: 

Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum 
szerepel, annak azzal tartalmában megegyező magyar nyelvű fordítását is csatolni kell az 
ajánlathoz, apostille hitelesítés nem előírás. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven 
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását, amelyen ajánlattevő 
képviseletére jogosult személy nyilatkozik arról, hogy az mindenben megfelel az eredeti 
szövegnek. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős. 

Amennyiben a magyar és az idegen nyelvű dokumentumok között eltérés van, úgy a magyar 
példány tartalma az irányadó. 

Külföldi Ajánlattevő esetén az ajánlatot - annak valamennyi dokumentumával együtt - magyar 
nyelven kell benyújtani. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar. 

Az Ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatában közölt adatok és nyilatkozatok, valamint 
a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 
 

III/1. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI 
INFORMÁCIÓK 
Irányadó idő:  

A felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő 
magyarországi helyi idő szerint értendő. 

Árfolyamok:  
A közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adatok megadása során az árbevételi adatokat nem 
magyar forintban (HUF-ban) tartalmazó nyilatkozat esetén, ajánlattevőnek az átszámítást az 
ajánlati felhívás feladásának napján érvényes MNB devizaárfolyamon kell elvégeznie. 
Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az 



 13

ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes 
árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. 
 

Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli. 
 



III/2. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE 
 
 

IRAT MEGNEVEZÉSE TOVÁBBI MAGYARÁZAT Melléklet száma a 
formanyomtat-
ványok között 

Fedlap  A fedlapon az alábbi adatokat kérjük feltüntetni: 
- ajánlattevő(k) neve és címe,  
- ajánlatkérő neve, 
- közbeszerzés tárgya. 

--- 

Tartalomjegyzék A tartalomjegyzéket kérjük oldaszámmal ellátni, amely 
alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám 
alapján megtalálhatóak. 

--- 

Felolvasólap  A Felolvasólapon meg kell adni a Kbt. 68. § (4) bekezdés 
szerinti adatokat, azaz az ajánlattevő adatait (név, cím) 
valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az 
értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. 

1. 

Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló okirat  
(befizetés / átutalás megtörténtét igazoló bizonylat, a pénzügyi 
intézmény vagy biztosító által vállalt garancia nyilatkozat vagy a 
kötelezvény másolati példánya az ajánlatba befűzve, a garancia 
nyilatkozat vagy a kötelezvény eredeti példánya az ajánlathoz 
befűzetlenül) 

Ajánlatkérő az érvényes ajánlattétel feltételeként ajánlati 
biztosíték nyújtását köti ki. Az ajánlati biztosíték összege: 
1.200.000 Ft.  
Az ajánlati biztosíték összege nettó forintban értendő és 
fizetendő. 
 
Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati 
biztosíték teljesíthető az ajánlatkérő Raiffeisen Banknál 
vezetett 12023008-00153959-00100005 számú számlájára 
történő befizetéssel (átutalással), vagy azzal azonos összegű 
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy 
készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés 
alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - 
kötelezvénnyel. 
Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség 
beálltáig (ajánlattételi határidő lejártáig) a jelen pontban 

--- 
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meghatározott mértékben kell az ajánlatkérő rendelkezésére 
bocsátania. Befizetés illetőleg átutalás esetén az ajánlati 
biztosíték akkor tekintendő határidőben teljesítettnek, ha annak 
teljes összege az ajánlatkérő számlaszámán az ajánlattételi 
határidő lejártáig jóváírásra került.  
Az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell, hogy a 
biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Befizetés 
illetőleg átutalás esetén fel kell tüntetni a befizetés jogcímét 
(„ajánlati biztosíték – „Kompaktor beszerzése”). A befizetés 
illetőleg átutalás megtörténtét igazoló bizonylat, a pénzügyi 
intézmény vagy biztosító által vállalt garancia nyilatkozat vagy 
a kötelezvény másolati példányát az ajánlatba befűzve, a 
garancia nyilatkozat vagy a kötelezvény eredeti példányát 
pedig az ajánlathoz befűzetlenül kell csatolni. 
Az ajánlati biztosíték nyújtására vonatkozóan irányadó továbbá 
a Kbt. 54. §-a. 

Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő által 
aláírt nyilatkozat arról, hogy nyertességük esetén a szerződés 
teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő 
felé.  
A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a 
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni 
jogosult képviselőt megjelölni. 

A közös ajánlattevők képviseletében tett minden 
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös 
ajánlattevők megjelölését [Kbt. 35. § (2) és (3) bek.]  
A közös ajánlattevők személye az eljárás ideje alatt nem 
változhat. 

--- 

Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozat az 
ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan 

A nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia az 
ajánlat papír alapon benyújtott egy eredeti példányának. 2. 

Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. (2004. évi XXXIV. törvény) 
szerinti besorolásáról a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint 

Ha az ajánlattevő nem tartozik a Kkvt. hatálya alá, erről is 
kérjük nyilatkozni. 3. 
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Ajánlattevő nyilatkozata az alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplőkről, megadva a Kbt. 65. § (7) bekezdésében 
előírt adatokat. 

A nyilatkozatot az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum II. rész C szakaszának kitöltésével és az 
alábbiak szerint kell megtenni. 
 
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján meg kell adni az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet (személyt) és 
az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy 
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet (személy) erőforrására vagy arra is 
támaszkodik. 
 
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt 
adatok kiegészítéseként kérjük kitölteni az 5. számú 
formanyomtatványt is. 
 
Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot a 
megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személynek 
kell aláírnia. 

4.  
(a Bizottság (EU) 

2016/7 végrehajtási 
rendelete az 

egységes európai 
közbeszerzési 
dokumentum 

formanyomtatvány
ának 

meghatározásáról 2. 
melléklete) 

 
és  
 

5. 

Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati felhívás III.1.3. M.1. 
pontjában előírt alkalmassági követelménynek más szervezet 
vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, 
csatolandó a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását 
tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (7) bek.] 

 

--- 

Nyilatkozat alvállalkozókról a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján A nyilatkozatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a 
részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint az ezen részek 
tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor 
már ismert alvállalkozókat. 
 
Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéshez nem vesz 
igénybe alvállalkozót, úgy az erről szóló nemleges 

6. 
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nyilatkozatot kell ajánlatához csatolni. 
A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének 
időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan 
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 
teljesítésében, és - ha a közbeszerzési eljárásban az adott 
alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt 
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes 
ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles 
az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt 
alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt 
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

Ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati felhívás VI.3.9. pontjában 
előírt teljesítési biztosíték határidőben történő rendelkezésre 
bocsátásáról. 

Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával 
kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, áfa 
nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű 
teljesítési biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosíték az 
ajánlattevő választása szerint, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) 
pontjában megjelölt biztosítéki formák valamelyikében 
teljesíthető. A teljesítési biztosítékot nyertes ajánlattevőnek a 
szerződés megkötésekor kell rendelkezésre bocsátania. 

7. 

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyilatkozata folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárásról. 

 8. 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében 
ajánlattevő (közös ajánlattevő) vonatkozásában, a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolás 

 

--- 

Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) és amennyiben igénybe 
vételére sor kerül, az alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő vonatkozásában azon cégjegyzésre jogosult 
személy(ek) aláírási címpéldánya vagy a jogi képviselő által 
készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény szerinti aláírás-
mintája, aki(k) az ajánlatot illetve annak részét képező 
nyilatkozatokat aláírják, szignálják. 

 

--- 
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Ha az ajánlatban szereplő bármely nyilatkozatot nem a 
cégjegyzésre jogosult írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy és 
a meghatalmazott által aláírt meghatalmazás. 

 
--- 

Jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratok egyszerű 
másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződés, 
átalakulási cégiratok (abban az esetben, ha az ajánlattevő vagy 
az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más 
szervezet az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje 
bármely adatát fel kívánja használni).  

Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága 
igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására 
jogutódlás eredményeként maga lenne jogosult, ha a jogelőd 
gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó 
valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – 
megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben 
az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és 
felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására 
szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal 
összefüggésben igazolja megbízhatóságát. 

--- 

Szakmai ajánlat 
(Arra figyelemmel kérjük megadni az ajánlatban, hogy a 
szakmai ajánlat alábbiakban előírt tartalma a Kbt. 71. § (8) 
bekezdésének b) pontjában foglalt korlátozás alá tartozik.) 
 
A megajánlott kompaktor műszaki specifikációnak való 
megfelelősége bemutatása, a Közbeszerzési dokumentumokban 
található, műszaki minimumkövetelményeket tartalmazó táblázat 
kitöltésével, amelyből megállapítható, hogy a megajánlott 
kompaktor megfelel a műszaki specifikációban szereplő 
előírásoknak.  
 

Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott kompaktor a becsatolt 
leírás alapján nem felel meg a műszaki specifikációban 
szereplő műszaki követelményeknek. 

IV. Műszaki leírás 
c. fejezetben 

található táblázat 
kitöltésével 

Idegen nyelvű irat esetén: az eredeti nyelvű irattal tartalmában 
megegyező magyar nyelvű fordítás.  

Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott 
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is.  
Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást 
érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult 
személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti 
szövegnek, és a nyilatkozatát valamennyi fordításhoz csatolja. 
 
A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. 

--- 

Üzleti titkot tartalmazó irat esetén a Kbt. 44. § (1) bekezdése 
szerinti indokolás, amelyben a gazdasági szereplő részletesen 

Az indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság 
szintjén kerül megfogalmazásra. --- 
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alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra 
hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan 
sérelmet 

 
Az üzleti titokká nyilvánítás tekintetében figyelemmel kell 
lenni a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésében foglaltakra. 

KIZÁRÓ OKOKRA VONATKOZÓ IGAZOLÁSOK 
Előzetes igazolás: 
 
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával 
kell előzetesen igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében 
meghatározott kizáró okok fenn nem állását. 

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének 
külön formanyomtatványt kell benyújtania. 
 
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági 
követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira 
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy 
személyek mindegyikének külön kitöltött és aláírt 
formanyomtatványát kell az ajánlatba csatolni.  
 
A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat(ok)at a 
jelen közbeszerzési eljárásra vonatkozóan kell megtenni, 
továbbá a nyilatkozat(ok) kelte nem lehet korábbi, mint az 
ajánlati felhívás feladásának napja. 
 
Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot a 
megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személynek 
kell aláírnia. 
 
 
A felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolásaként az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumot az alábbiak 
szerint kérjük kitölteni: 
 
 
 

Kizáró ok Egységes európai 
közbeszerzési dokumentum 

vonatkozó pontja 
Kbt. 62. § (1) bek. aa)-af) 
alpontok 

III. rész ’A’ szakasz 

Kbt. 62. § (1) bek. ag) alpont III. rész ’D’ szakasz 
Kbt. 62. § (1) bek. ah) alpont Nem Magyarországon 

4.  
(a Bizottság (EU) 

2016/7 végrehajtási 
rendelete az 

egységes európai 
közbeszerzési 
dokumentum 

formanyomtatvány
ának 

meghatározásáról 2. 
melléklete) 
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letelepedett gazdasági szereplő 
vonatkozásában: 
III. rész ’A’ és ’D’ szakasz 
megfelelő kitöltése, továbbá 
nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bek. 
ah) alpontban említett 
személyes joga szerinti hasonló 
bűncselekményekről   

Kbt. 62. § (1) bek. b) pont III. rész ’B’ szakasz - csak az 
egy évnél régebben lejárt adó-, 
vámfizetési vagy 
társadalombiztosítási járulék 
tartozást és a tartozás lejártának 
időpontját kötelező feltüntetni 

Kbt. 62. § (1) bek. c), d), h)-j) 
és m) pontok 

III. rész ’C’ szakasz 

Kbt. 62. § (1) bek. e-g), k), l) és 
p) pontok 

III. rész ’D’ szakasz 

Kbt. 62. § (1) bek. n-o) pontok III. rész ’C’ szakasz - ha a 
gazdasági szereplő 
bírságelengedésben részesült, 
vagy az ajánlat benyújtását 
megelőzően a jogsértést a 
Gazdasági Versenyhivatalnak 
bejelentette, ezt a tényt a 
formanyomtatványban fel kell 
tüntetni 

Kbt. 62. § (2) bek. a) és b) 
pontok 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés aa)-
ah) alpontjai vonatkozásában 
megtett nyilatkozat a Kbt. 62. § 
(2) bekezdésében említett 
személyekre is vonatkozik. 

 
Ha az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdése a), 
c)-e), g)-p) pontjai, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján 
kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket 
hozott, amelyek a Kbt. 64. §-a alapján igazolják 
megbízhatóságát és ezt a Közbeszerzési Hatóság (a 
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továbbiakban: Hatóság) Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - 
vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) 
bekezdése szerinti - jogerős határozatával igazolni tudja, 
köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett 
intézkedések rövid leírását feltüntetni a formanyomtatványon. 
A formanyomtatványhoz a Hatóság Kbt. 188. § (4) bekezdése 
szerinti - vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 
188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozatát is csatolni 
kell. 
  

Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nem vesz igénybe a 
szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya 
alá eső alvállalkozót. 

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt 
alkalmasság igazolásában 9. 

Utólagos igazolás: 
 
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a 
kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó 
igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. fejezetének megfelelően 
kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok 
hatálya alá. 
 
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más 
szervezet vonatkozásában az ajánlatban benyújtott egységes 
európai közbeszerzési dokumentummal kell igazolni a kizáró 
okok hiányát. 

Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 
következőképpen kell igazolnia a kizáró okok hiányát: 
 
 

Kizáró ok Igazolás módja 
Kbt. 62. § (1) bek. a) és e) 
pontok 
(kizárólag természetes személy 
gazdasági szereplő köteles 
igazolni) 

Közjegyző vagy gazdasági, 
illetve szakmai kamara által 
hitelesített nyilatkozat 

Kbt. 62. § (2) bekezdésében 
említett személyek 

Közjegyző vagy gazdasági, 
illetve szakmai kamara által 
hitelesített nyilatkozat 

Kbt. 62. § (1) bek. b) pont Az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. törvény (a 
továbbiakban: Art.) szerinti 
köztartozásmentes adózói 
adatbázisból az ajánlatkérő 
ellenőrzi.  
Ha a gazdasági szereplő az 
adatbázisban nem szerepel, az 
illetékes adó- és vámhivatal 
igazolása vagy az Art. szerinti 
együttes adóigazolás. 

10. 
(Kbt. 62. § (1) bek. 

kb) alpont 
vonatkozásában) 

 
11. 

(Kbt. 62. § (1) bek. 
kc) alpont 

vonatkozásában) 
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Kbt. 62. § (1) bek. c) és d) pont A céginformációs és az 
elektronikus cégeljárásban 
közreműködő szolgálattól 
ingyenesen, elektronikusan 
kérhető cégjegyzék-adatok 
alapján az ajánlatkérő ellenőrzi.  
A Kbt. 62. § (1) bekezdés d) 
pontja tekintetében, ha a 
gazdasági szereplő a 
cégnyilvánosságról, a bírósági 
cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. 
évi V. törvény értelmében nem 
minősül cégnek, vagy ha az 
adott szervezet 
tevékenységének 
felfüggesztésére a cégbíróságon 
kívül más hatóság is jogosult, 
közjegyző vagy gazdasági, 
illetve szakmai kamara által 
hitelesített nyilatkozat. 

Kbt. 62. § (1) bek. f) pont A céginformációs szolgálattól 
ingyenesen, elektronikusan 
kérhető cégjegyzék-adatok 
alapján az ajánlatkérő ellenőrzi.  
Ha a nem természetes személy 
gazdasági szereplő nem 
minősül cégnek, közjegyző 
vagy gazdasági, illetve szakmai 
kamara által hitelesített 
nyilatkozat. 

Kbt. 62. § (1) bek. g) pont A Hatóság honlapján elérhető 
nyilvántartásból, valamint a 
céginformációs szolgálattól 
ingyenesen, elektronikusan 
kérhető cégjegyzék-adatok 
alapján az ajánlatkérő ellenőrzi. 

Kbt. 62. § (1) bek. h) pont Az ajánlatkérő nem kér külön 
igazolást, a kizáró ok hiányának 
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igazolásaként az ajánlatkérő 
elfogadja az eljárásban 
benyújtott egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba 
foglalt nyilatkozatot. 

Kbt. 62. § (1) bek. i) pont Nem szükséges igazolás 
benyújtása, a kizáró ok 
megvalósulását az ajánlatkérő 
ellenőrzi az eljárás során 

Kbt. 62. § (1) bek. j) pont Az adott eljárásban a kizáró ok 
megvalósulását az ajánlatkérő 
ellenőrzi az eljárás során.  
Korábbi közbeszerzési eljárásra 
vonatkozóan pedig az 
ajánlatkérő elfogadja az 
eljárásban benyújtott egységes 
európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt 
nyilatkozatot. 

Kbt. 62. § (1) bek. ka) alpont Nem szükséges igazolás vagy 
nyilatkozat benyújtása, a 
céginformációs szolgálattól 
ingyenesen, elektronikusan 
kérhető cégjegyzék-adatok 
alapján az ajánlatkérő azt 
ellenőrzi, hogy valóban 
Magyarországon bejegyzett 
gazdasági szereplőről van szó. 

Kbt. 62. § (1) bek. kb) alpont Az ajánlattevő nyilatkozata 
arról, hogy olyan társaságnak 
minősül-e, melyet nem 
jegyeznek szabályozott tőzsdén, 
vagy amelyet szabályozott 
tőzsdén jegyeznek.  
Ha az ajánlattevőt nem jegyzik 
szabályozott tőzsdén, akkor a 
pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 
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2007. évi CXXXVI. törvény (a 
továbbiakban: pénzmosásról 
szóló törvény) 3. § r) pont ra)-
rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint 
definiált valamennyi tényleges 
tulajdonos nevének és állandó 
lakóhelyének bemutatását 
tartalmazó nyilatkozatot 
szükséges benyújtani.  
Ha a gazdasági szereplőnek 
nincs a pénzmosásról szóló 
törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy 
rc)-rd) alpontja szerinti 
tényleges tulajdonosa, úgy erre 
vonatkozó nyilatkozatot 
szükséges csatolni. 

Kbt. 62. § (1) bek. kc) alpont Az ajánlattevő nyilatkozata 
arról, hogy van-e olyan jogi 
személy vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezet, 
amely az ajánlattevőben 
közvetetten vagy közvetlenül 
több, mint 25%-os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik.  
Ha van ilyen szervezet, az 
ajánlattevő azt nyilatkozatban 
megnevezi (cégnév, székhely), 
továbbá nyilatkozik, hogy 
annak vonatkozásában a Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) pont kc) 
alpontjában hivatkozott kizáró 
feltétel nem áll fenn. 

Kbt. 62. § (1) bek. l) pont Az ajánlatkérő ellenőrzi a 
munkaügyi hatóságnak a 
munkaügyi ellenőrzésről szóló 
1996. évi LXXV. törvény 8/C. 
§-a szerint vezetett 
nyilvántartásából 
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nyilvánosságra hozott 
adatokból, valamint a 
Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal 
honlapján közzétett adatokból. 

Kbt. 62. § (1) bek. m) pont Nem szükséges igazolás 
benyújtása, a kizáró ok 
megvalósulását az ajánlatkérő 
ellenőrzi az eljárás során. 

Kbt. 62. § (1) bek. n) pont A Gazdasági Versenyhivatal (a 
továbbiakban: GVH) döntései, 
illetve az ezt felülvizsgáló 
bírósági döntések tekintetében a 
jogsértés megtörténtét az 
ajánlatkérő a GVH honlapján 
található, döntéseket tartalmazó 
adatbázisokból ellenőrzi.  
Az ajánlatkérő ezen felül nem 
kér külön igazolást, a GVH 
honlapján található 
adatbázisokban nem szereplő 
esetleges jogsértés hiányának 
igazolásaként az ajánlatkérő 
elfogadja az eljárásban 
benyújtott egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba 
foglalt nyilatkozatot. 

Kbt. 62. § (1) bek. o) pont Az ajánlatkérő elfogadja 
igazolásként az eljárásban 
benyújtott egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba 
foglalt nyilatkozatot. 

Kbt. 62. § (1) bek. p) pont Az ajánlatkérő nem kér külön 
igazolást, a kizáró ok hiányának 
igazolásaként az ajánlatkérő 
elfogadja az eljárásban 
benyújtott egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba 
foglalt nyilatkozatot. 
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Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 10. §-ában előírt módon kell igazolnia 
a kizáró okok hiányát. 
 

ALKALMASSÁG MEGÍTÉLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK 
Ajánlati felhívás III.1.2. pontja szerinti gazdasági és 
pénzügyi alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód, valamint az előírt alkalmassági 
minimumkövetelmény: 

 

 

P.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) 
pontja alapján saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok 
szerinti beszámolójának eredmény-kimutatás része egyszerű 
másolatban. 

Ha az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a P.1. szerinti irattal azért 
nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, 
mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az 
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről 
szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. 

 
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés 
teljesítésére, ha: 
 
P.1. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) saját vagy jogelődje 
beszámolójának eredménykimutatás része alapján az ajánlati 
felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év 
mérleg szerinti eredménye egynél több lezárt üzleti évben 
negatív volt. 
 
Amennyiben az ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem 
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az 
előírt időszak után kezdte meg működését, ajánlatkérő akkor 
minősíti alkalmatlannak az ajánlattevőt, ha működésének ideje 
alatt a közbeszerzés tárgyából (hulladéktömörítő munkagép 

Előzetes igazolás: 
 
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával 
kell előzetesen igazolni az ajánlatkérő által meghatározott 
alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. 
 
Jelen alkalmassági követelménnyel összefüggésben kitöltendő 
az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész ’B’ 
szakasz 4) és adott esetben 3) és 2a) pontja. 
 
Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot a 
megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személynek 
kell aláírnia. 
 
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági 
követelménynek más szervezet vagy személy kapacitására 
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett kapacitást biztosító 
szervezet(ek)nek vagy személy(ek)nek kell külön egységes 
európai közbeszerzési dokumentumban az általa igazolni 
kívánt alkalmassági feltétel vonatkozásában nyilatkozni. 
 
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és 
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. 
§-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az 
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás 

4.  
(a Bizottság (EU) 

2016/7 végrehajtási 
rendelete az 

egységes európai 
közbeszerzési 
dokumentum 

formanyomtatvány
ának 

meghatározásáról 2. 
melléklete) 
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értékesítése) származó általános forgalmi adó nélkül számított 
árbevétele nem éri el a nettó 65.000.000 forintot. 

teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. [Kbt. 65. § 
(8) bek.] 

Utólagos igazolás: 
 
Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést az 
ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró 
okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó 
igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek kell 
igazolnia az alábbiak szerint: 
 
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) saját vagy jogelődje 
számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény-
kimutatás része egyszerű másolatban.  

Ha a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján 
megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a 
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló 
eredmény-kimutatás része beküldése nem szükséges. 

[Amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő) letelepedése 
szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, 
ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő (közös ajánlattevő) mérleg 
szerinti eredményről szóló nyilatkozatát is.] 

Ha az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a P.1. szerinti irattal azért 
nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, 
mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az 
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről 
szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. 
 
 

--- 
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P.2. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) 
pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a jelen eljárást megindító 
felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan a 
teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor 
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 
rendelkezésre állnak. 
 
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés 
teljesítésére, ha: 
 
P.2. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) 
lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül 
számított - árbevétele nem éri el összesen a nettó 100.000.000 
forintot. 
 

Előzetes igazolás: 
 
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával 
kell előzetesen igazolni az ajánlatkérő által meghatározott 
alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. 
 
Jelen alkalmassági követelménnyel összefüggésben kitöltendő 
az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész ’B’ 
szakasz 2a) és adott esetben 3) pontja. 
 
Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot a 
megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személynek 
kell aláírnia. 
 
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági 
követelménynek más szervezet vagy személy kapacitására 
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett kapacitást biztosító 
szervezet(ek)nek vagy személy(ek)nek kell külön egységes 
európai közbeszerzési dokumentumban az általa igazolni 
kívánt alkalmassági feltétel vonatkozásában nyilatkozni. 
 
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és 
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. 
§-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az 
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás 
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. [Kbt. 65. § 
(8) bek.] 
 

4.  
(a Bizottság (EU) 

2016/7 végrehajtási 
rendelete az 

egységes európai 
közbeszerzési 
dokumentum 

formanyomtatvány
ának 

meghatározásáról 2. 
melléklete) 

Utólagos igazolás: 
 
Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést az 
ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró 
okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó 
igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az 
alábbiak szerint kell igazolnia: 

12. 
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Ajánlattevő nyilatkozata a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító 
felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan a 
teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve 
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 
rendelkezésre állnak. 

Ajánlati felhívás III.1.3. pontja szerinti műszaki és szakmai 
alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód, valamint az előírt alkalmassági 
minimumkövetelmény: 

 

 

M.1. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) 
pontja alapján a minőség biztosítása érdekében tett 
intézkedéseinek leírása keretében minőségbiztosítási 
szabványnak való megfelelés tanúsításához független szervezet 
által kiállított, az alkalmassági minimumkövetelményként 
megjelölt minőségbiztosítási rendszer meglétét igazoló érvényes 
tanúsítvány másolata, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 24. § (3) bekezdésében foglaltakra. 
 
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés 
teljesítésére, ha: 
 
M.1. nem rendelkezik ISO 9001 jelű vagy ezzel egyenértékű (az 
Európai Unió más tagállamban bejegyzett szervezettől 
származó) érvényes minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy a 
minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek leírásával. 
 

Előzetes igazolás: 
 
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával 
kell előzetesen igazolni az ajánlatkérő által meghatározott 
alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. 
 
Jelen alkalmassági követelménnyel összefüggésben, 
amennyiben ajánlattevő rendelkezik minőségbiztosítási 
rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítvánnyal, kitöltendő 
az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész ’D’ 
szakasz Minőségbiztosítási rendszerekre vonatkozó cellája. 
Amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik minőségbiztosítási 
rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítvánnyal, és a 
minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek leírásával 
kívánja igazolni alkalmasságát, kitöltendő az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum IV. rész ’C’ szakasz 3. pontja.  
 
 
Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot a 
megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személynek 
kell aláírnia. 
 

4.  
(a Bizottság (EU) 

2016/7 végrehajtási 
rendelete az 

egységes európai 
közbeszerzési 
dokumentum 

formanyomtatvány
ának 

meghatározásáról 2. 
melléklete) 
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Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést az 
ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró 
okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó 
igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az 
alábbiak szerint kell igazolnia. 
 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) 
pontja alapján a minőség biztosítása érdekében tett 
intézkedéseinek leírása keretében minőségbiztosítási 
szabványnak való megfelelés tanúsításához független szervezet 
által kiállított, az alkalmassági minimumkövetelményként 
megjelölt minőségbiztosítási rendszer meglétét igazoló 
érvényes tanúsítvány másolata, figyelemmel a 321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésében foglaltakra. 

--- 

 
 



 31

 

III/3. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSÁRA VONATKOZÓ 
ELŐÍRÁSOK 
 
Ajánlati árként a jelen közbeszerzés tárgyát képező tolólapos kompaktor egyösszegű árát kell 
megadni a Felolvasólapon nettó Ft (forint) + ÁFA értékben. Ajánlatkérő az ajánlatok 
értékelése során a nettó ajánlati árat veszi figyelembe. 
 
Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen más 
külföldi fizetőeszköz árfolyamához.  
 
Ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlati ár a közbeszerzési dokumentumok által meghatározott 
feladatoknak és a részletes szerződéses feltételeknek megfelelő teljesítés reális ellenértékét 
jelentse. Ennek megfelelően az ajánlati árnak magában kell foglalnia az ajánlattevő 
valamennyi szerződéses kötelezettségének költségét. Ily módon az ajánlati árnak minden 
egyéb járulékos költséget is tartalmaznia kell. 
 

III/4. A SZERZŐDÉST MEGERŐSÍTŐ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
1. Késedelmi kötbér: amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít, 
késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett 
napokra vonatkozóan a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 0,1 %-a, de maximum 15 
napi kötbér mérték. A 15 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a szerződéstől 
elállni és a szerződés teljesítésének elmaradásával összefüggésben felmerült igényeit a 
teljesítési biztosítékból kielégíteni.  
2. Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos 
igények biztosítékaként a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának 
megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosíték az ajánlattevő 
választása szerint, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában megjelölt biztosítéki formák 
valamelyikében teljesíthető. A teljesítési biztosítékot nyertes ajánlattevőnek a szerződés 
megkötésekor kell rendelkezésre bocsátania. Ajánlattevőknek az ajánlatukban nyilatkozniuk 
kell a teljesítési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról a Kbt. 134. § (5) 
bekezdésének megfelelően. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése elmaradásának tekinti, 
amennyiben nyertes ajánlattevő nem az ajánlatában megajánlott és az ajánlatkérő által előírt 
műszaki paramétereknek megfelelő terméket szállít. 
3. Hibás teljesítési kötbér: amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős, a szerződésben 
rögzített valamilyen feladatát nem a szerződésben meghatározottaknak megfelelően teljesíti, 
hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke a szerződés szerinti nettó 
ellenszolgáltatás 0,1 %-a naponta, maximum a kötbér vetítési alap 2 %-a.  
4. Jótállás: Eladó a leszállított és Vevő részére igazoltan – átadás-átvételi jegyzőkönyv vevői 
aláírásával – átadott, jelen közbeszerzés tárgyát képező kompaktorra vonatkozóan legalább 
3000 üzemóra teljes körű jótállást köteles vállalni. Ajánlatkérő az értékelési szempontok 
között értékeli a megajánlott teljes körű jótállás időtartamát. 
Ajánlatkérő a szerződést megerősítő mellékkötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseket a 
jelen közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben részletezi. 
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III/5. A KBT. 73. § (4)-(5) BEKEZDÉSE SZERINTI HATÓSÁGOK 
MEGJELÖLÉSE 
 
A Kbt. 73. § (4) bekezdése értelmében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen 
az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív 
szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős 
miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást 
tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb 
munkabérről. 
 
Ajánlatkérő nem írja elő külön információk feltüntetését az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, 
hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdése 
szerinti követelményeknek. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (5) bekezdése szerint az alábbiakban tájékoztatásként közli azoknak a 
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat azon 
követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 
 
Fejér Megyei Kormányhivatal- Székesfehérvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
Cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8. 
E-mail: hivatal@szekesfehervar.fejer.gov.hu 
Telefon: +36 22/ 795-751 
Fax: + 36 22/ 795-814 
 
Fejér Megyei Kormányhivatal - Foglalkoztatási Főosztály - Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztály 
Cím: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.  
E-mail: fejer-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 
Telefon: +36 22- 511-000 
Fax: +36 22- 316-577 
 
 
Szociális követelmények:  
 
Fejér Megyei Kormányhivatal - Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály - Szociális és 
Gyámhivatali Osztály 
Cím: 8000 Székesfehérvár, Piactér 12-14. 
E-mail: gyamhivatal@fejer.gov.hu 
Telefon: +36 22- 514-780 
Fax: +36 22 -  526-943 
 
Környezetvédelmi követelmények: 
 
Fejér Megyei Kormányhivatal - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
postai címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. 
telefon: +36 22/ 514-301 
fax: +36 22/ 313-564 
E-mail: kozepdunantuli@zoldhatosag.hu 
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Adózási követelmények: 
 
NAV Fejér Megyei Adóigazgatósága - Székesfehérvári központi ügyfélszolgálat 
Cím: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 4/B 
Telefonszám: +3622-530-700 
Honlap: www.nav.gov.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34

 

IV. MŰSZAKI LEÍRÁS 



 35

A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
 
Új, tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés keretében. 

Funkció: A kompaktornak alkalmasnak kell lennie a lakossági fogyasztásból kikerülő 
kommunális és intézményekből származó ipari jellegű hulladék, valamint maradék 
hulladékok, illetve takaróföld tömörítésére, átmozgatására a hulladéklerakó területén. A gép 
feladata a hulladék test tömörségének folyamatos biztosítása szélsőséges időjárási 
körülmények között is, továbbá takaróföld terítése. 
Mennyisége: 1 db 
 
Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag olyan új, első üzembe helyezésű gép ajánlható meg, amely 
megfelel a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar 
jogszabályi előírásoknak, szabványoknak. 
 
A nyertes ajánlattevő feladata a kompaktor ajánlatkérő részére történő leszállítása, helyszíni 
üzembe helyezése, valamint a magyar nyelvű kezelési és karbantartási útmutató, valamint 
eredeti CE megfelelőségi tanúsítvány biztosítása. Nyertes ajánlattevőnek a leszállított 
kompaktort üzembe helyezett állapotban kell átadnia ajánlatkérő részére. 
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá 2 főnyi személyzet teljes körű betanítása az üzemszerű 
használatra. 
 
Ajánlattevő az üzembe helyezést követő 8 éven keresztül köteles a gép teljes körű 
alkatrészellátásának lehetőségét biztosítani.  
 
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá, hogy a garanciális időszakban a hiba elhárítása annak 
jelzésétől számított 24 órán belül kezdődjön meg, valamint a garanciális időszak teljes 
időtartama alatt megfelelő szakszerviz biztosítása. 
 
Nyertes ajánlattevőnek legalább 3000 üzemóra teljeskörű jótállást kell vállalnia a szállított 
kompaktorra, amelynél kedvezőbb vállalást ajánlatkérő az értékelési szempontok között 
értékeli.  
 
Tájékoztatjuk ajánlattevőket az ajánlati felhívás II.2.7) pontjában megadott teljesítési 
határidővel összefüggésben, hogy a közbeszerzés tárgyát képező kompaktor ajánlatkérő 
részére történő leszállítása és üzembehelyezett állapotban történő átadásának határideje a 
szerződés megkötésétől számított 180 naptári nap azzal, hogy eladó előteljesítésre jogosult. 
 
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az elismert teljesítés feltétele, hogy a teljesítés 
időpontjában a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja a kompaktorra 
vonatkozó szavatossági, jótállási, termékfelelősségi feltételek teljesülését igazoló okiratokat, a 
magyar nyelvű kezelési és karbantartási útmutatót, valamint eredeti CE megfelelőségi 
tanúsítványt. 
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A közbeszerzés tárgyát képező kompaktor műszaki követelményei: 
 
Az ajánlattevő által megajánlott kompaktor műszaki paramétereit az alábbi, műszaki 
minimumkövetelményeket tartalmazó táblázat „B rész- Megajánlott kompaktor műszaki 
paraméterei” című oszlop kitöltésével kell megadni oly módon, hogy ahol egy adott funkció 
meglétét kéri ajánlatkérő megadni, meglévő funkció esetén az adott sorban „Igen”-t kell 
feltüntetni, vagy magát az előírást kell megismételni, ha pedig a megajánlott kompaktor nem 
teljesíti az előírt funkciót, akkor „Nem” megjelölést kell írni.  
 
Amennyiben ajánlatkérő az adott paraméter vonatkozásában értéket vizsgál, ott a megadott 
mértékegység szerinti értéket kell feltüntetni.  
 
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a táblázatban az ajánlatkérő által rögzített adatok, 
értékek nem módosíthatók, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelennek minősül. 
 
Amennyiben valamely paraméter esetében az ajánlattevő által megajánlott kompaktor nem 
teljesíti a megadott minimumkövetelményt, akkor az ajánlat érvénytelennek minősül. 
Vonatkozik ez arra az esetre is, ha az ajánlatkérő valamely funkció esetében előírta, hogy 
annak megléte szükséges, és az ajánlattevő erre vonatkozóan a „NEM” választ jelöli meg.  
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„A rész” 
Műszaki minimumkövetelmények 

„B rész” 
Megajánlott kompaktor műszaki paraméterei 

Új tolólapos kompaktor, 1 db   
Gyártmány, típus (kérjük megadni):  

Funkció: A kompaktornak alkalmasnak kell lennie a lakossági fogyasztásból 
kikerülő kommunális és intézményekből származó ipari jellegű hulladék, 
valamint maradék hulladékok, illetve takaróföld tömörítésére, átmozgatására  a 
hulladéklerakó területén. A gép feladata a hulladék test tömörségének 
folyamatos biztosítása szélsőséges időjárási körülmények között is, továbbá 
takaróföld terítése. 

  

Fő műszaki jellemzők:   
Nettó tömeg: min. 37000 kg   

Erőforrás adatai:   
Teljesítmény: min. 300 kW    
Környezetvédelmi minősítés Eustage 4 emissziós norma   
A motor rendelkezzen automatikus hibafigyelő és jelző rendszerrel   

Tömörítő kerekek vagy henger jellemzői:   
Acélkerekek tömörítő körmökkel, nagy igénybevételre, magas 
kopásállósággal. 

  

Rendelkezzen lehúzó fésűvel, mind az első, mind a hátsó kerekeken.   
Tömörítési szélesség egy áthaladásssal: min. 2400 mm   

A gép hajtása:   
Rendelkezzen négy független kerék meghajtással, elől-hátul 
differenciálzárral 

  

Rendelkezzen hidrosztatikus, vagy mechanikus hajtással   
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Rendelkezzen legalább két sebességfokozattal    
Hasmagasság legyen min. 600mm   
Rendelkezzen teljes haspáncélzattal   

Fékrendszer:   
üzemi fék: hidrosztatikus, vagy dobfék   
Rendelkezzen vészfékkel   

Vezetőfülke:   
A fülke por- és zajszigetelt legyen,   
ROPS / FOPS védelem   
Ablakok fényvédelemmel rendelkezzenek,   
A vezetőülés légrugós komfortülés legyen    
Automata klímaberendezéssel és fűtéssel legyen ellátva,    
Ablaktörlő és mosó berendezés első és hátsó ablakokon egyaránt, 
intervallum kapcsolóval 

  

Fényszórók 6 db elöl és 4 db hátul az éjszakai munkavégzéshez   
Hátramenetre hangjelzés figyelmeztessen,   
Rádiós audio berendezés   
Legyen elhelyezve poroltó berendezés a kabinban   
Sárga villogó a kabin tetején   

Tolólap:   
A tolólap rendelkezzen hulladékfogó ráccsal   
Rendelkezzen nagy kopásállóságú csavarozott vágóéllel   
Tolólap szélessége min. 3800 mm   
Tolólap magassága min. 1700 mm   
Emelési magasság talaj fölé: min. 900 mm   

Egyéb követelmények:   
Rendelkezzen automata központi zsírzó berendezéssel   
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Rendelkezzen távfelügyeleti rendszerrel, ami lehetővé teszi a gép valós 
idejű állapotának a nyomonkövetését. Szükséges kinyerhető információk: 
üzemóra állások, hibakódok, üzemanyag fogyasztás adatok adott 
időszakra, gép poziciója, megtett út 

  

Az átadás üzembe helyezett állapotban történjen.   
Teljeskörü jótállás: minimum 3 000 óra   
Hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba 
bejelentését követő 24 órán belül. Szakszerviz biztosított legyen.   
Egyéb feltételek:   
Magyarnyelvű kezelési, karbantartási útmutató   
Eredeti CE megfelelőségi tanúsítvány   
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V. SZERZŐDÉSTERVEZET 
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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS  

/TERVEZET/ 
 

amely létrejött egyrészről: 
 

Név: DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely:    8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. 
Cégjegyzékszám:  07-09-007690 
Adószám:    12592201-2-07 
Képviseli:    Steigerwald Tibor, ügyvezető 

 
mint Vevő (továbbiakban: „Vevő”), másrészről a(z)  
 
Név:  

Székhely:  
Cégjegyzékszám:  
Adószám:  
Képviselő:  
Számlavezető pénzintézet:  
Bankszámlaszám:  
 

mint Eladó (továbbiakban: „Eladó”, együttesen a továbbiakban: „Szerződő Felek”) között az 
alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények 
Felek rögzítik, hogy Vevő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része alapján uniós eljárásrend szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárást folytatott le „Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés 
keretében” tárgyában. 
Az eljárást megindító ajánlati felhívás az Európai Uniós Hivatalos Lapjának 2016. április 6-
án megjelent számában, 2016/S 067-116274 nyilvántartási szám alatt került közzétételre.  
Vevő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással 
összevetette. Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés 2016. [*] napján került 
megküldésre az ajánlattevők részére. A közbeszerzési eljárásban hozott döntés szerint a 
közbeszerzés nyertes ajánlattevője Eladó lett.  
Vevő Ajánlati Felhívásában és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint az Eladó 
Ajánlatában foglaltak megvalósítását a Szerződő felek e Szerződésben foglalják írásba. 

 
1. A Szerződés tárgya 

1.1. Vevő megvásárolja Eladótól jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. 
Mellékletében szereplő követelményeknek megfelelő, és az Eladó ajánlatában 
rögzített tulajdonságokkal - 2. sz. melléklet - rendelkező új, tolólapos kompaktor 
munkagépet – a továbbiakban: „Munkagép”.  

1.2. Az Eladó kijelenti, hogy az ajánlatában meghatározott Munkagépet, jelen Szerződés 
3.2. pontjában meghatározott határidőig Vevő kizárólagos tulajdonába adja.  
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1.3. A Vevő vállalja, hogy a jelen Szerződésben illetve az Ajánlati Felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott minimum műszaki jellemzőkkel 
rendelkező Munkagépet az Eladó ajánlata szerint megvásárolja, és a jelen 
Szerződésben rögzített teljes vételárat megfizeti. 

1.4. Szerződő Felek kölcsönösen és egybehangzóan kijelentik, hogy Vevő a Szerződés 
teljesítéséhez szükséges valamennyi követelményt az Ajánlati Felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban megadta. Amennyiben Eladó számára az Ajánlati 
Felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szereplő, illetve a 
közbeszerzési eljárásban nem tisztázott, de a teljesítéshez szükséges egyéb 
információra van szüksége, köteles az információigényéről Vevőt haladéktalanul 
értesíteni. Vevő vállalja, hogy Eladó által kért, a szerződésszerű teljesítéshez 
szükséges minden egyéb információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást megfelelő 
határidőn belül Eladó rendelkezésére bocsát. 

2. A Szerződés hatálya 
 

2.1. A Szerződés mindkét Fél cégszerű aláírásával lép hatályba és a Szerződésben foglalt 
kötelezettségek maradéktalan teljesítésének napján szűnik meg. 

3. A Szerződés teljesítése 
 

3.1. A Szerződés teljesítésének helye Vevő telephelye: Székesfehérvár-Csala 
Pénzverővölgy, Regionális Hulladéklerakó. 

3.2. A Szerződés teljesítésének határideje: Eladó a Szerződésben meghatározott 
Munkagépet jelen Szerződés megkötésétől számított 180 naptári napon belül köteles 
Vevő részére a 3.1. pontban meghatározott teljesítési helyen, üzembehelyezett 
állapotban átadni. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó előteljesítésre 
jogosult. Az Eladó köteles a Vevőt a teljesítés idejéről a teljesítést legalább 5 (öt) 
munkanappal megelőzően értesíteni. 

3.3. A Szerződés teljesítése akkor minősül szerződésszerűnek, amennyiben Eladó a 
Munkagépet üzembehelyezett, üzem- és működőképes állapotban, hibátlanul, magyar 
nyelvű kezelési és karbantartási útmutatóval, a szavatossági, jótállási, 
termékfelelősségi feltételek teljesülését igazoló okiratokkal, valamint eredeti CE 
megfelelőségi tanúsítvánnyal a Vevő részére átadta, a 4.6. pontban rögzített betanítási 
kötelezettségét szerződésszerűen teljesítette, Vevő pedig a teljes vételárat határidőben 
kiegyenlítette.  

3.4. A 3.3. pontban foglalt szerződésszerű teljesítés esetében, az Eladó teljesítésigazolást 
állít ki, amelynek aláírásával Vevő igazolja a teljesítést. Eladó a teljesítésigazolás 
Vevő általi aláírását követően jogosult a vételárról szóló számlát kiállítani.  

3.5. Vevő jogosult a nem szerződésszerű teljesítést visszautasítani. Ebben az esetben 
Eladó köteles a hibát kijavítani és a teljesítést elfogadásra újra felajánlani. A hiba 
kijavításáért Eladó külön díjat nem számíthat fel. 

3.6. Ha Vevő hibát, rendellenességet észlel, köteles kifogását az Eladó képviselőjével 
azonnal, amennyiben Eladó képviselője nem tartózkodik a helyszínen, akkor 
haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül írásban közölni. Az észlelt 
hiányosságokról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben a hibát, hiányosságot 
az átadáskor észlelik, Eladó helyszínen tartózkodó képviselője írja alá a 
jegyzőkönyvet, ha a hibát, hiányosságot később észlelik, Vevő köteles azt 
haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül írásban jelezni Eladónak. 
Amennyiben Eladó az erről szóló írásbeli értesítésre 4 munkanapon belül nem 
válaszol, a 4. munkanap elteltét követő munkanapon Vevőnek a hibáról, hiányosságról 
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szóló értesítése jelen Szerződés vonatkozásában a hibáról, hiányosságról szóló 
jegyzőkönyvnek minősül. A Vevő jótállási, szavatossági kifogásait e jegyzőkönyvre 
alapozva érvényesítheti. 

3.7. A Munkagépet Eladó csak a teljesítés helyén és az átvételre feljogosított személynek 
adhatja át. 

3.8. Eladó a teljes Munkagépre vonatkozóan [*] üzemóra teljes körű jótállást biztosít 
[nyertes ajánlatban foglaltak szerint]. 

 

4. Szerződő felek jogai és kötelezettségei 
 

4.1. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a Szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 
merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak. 

4.2. Eladó köteles a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 
Vevő számára megismerhetővé tenni és a jelen Szerződés 9.3.3. a)-b) pontjaiban 
meghatározott ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíteni. 

4.3. Vevő köteles Eladó szerződésszerű teljesítését elősegíteni. Vevő biztosítja a teljesítés 
helyének előkészítését és az Eladó által a helyszínen történő teljesítés feltételeit. 

4.4. Vevő vagy igazolt képviselője a megadott időpontban és helyen köteles az átadás 
helyén tartózkodni és a szerződésszerűen leszállított Munkagépet átvenni. 

4.5. A Felek megállapodnak, hogy az Eladó köteles a Vevőnek az Eladó által szolgáltatott, 
a Munkagép használatához, üzemben tartásához, illetve kezeléséhez szükséges teljes 
körű tájékoztatást megadni, valamint a kapcsolódó minőségi tanúsítványokat, illetve a 
garanciális vagy szavatossági igény érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat a 
Vevőnek a Munkagép átadásakor átadni. 

4.6. Eladó a 4.5 pontban foglaltakon túlmenően köteles a Vevő által írásban megjelölt 2 
(kettő) fő gépkezelő-személyzetet a Munkagép üzemszerű használatára teljes körűen 
betanítani. 

4.7. Eladó a Munkagép 3.2. pontban foglalt, Vevő részére történő átadását követő 8 éven 
keresztül köteles a Munkagép teljes körű alkatrészellátását biztosítani.  

4.8. Eladó kötelezi magát arra, hogy a 3.8. pontban körülírt jótállási időszakban a 
Munkagéppel kapcsolatos hiba elhárítását annak Vevő általi jelzésétől számított 24 
órán belül a helyszínen megkezdi, valamint a 3.8. pontban körülírt időszak teljes 
időtartama alatt szakszerviz rendelkezésre állását biztosítja. 

4.9. Eladó szavatolja, hogy a Munkagép per-, igény- és tehermentes és harmadik 
személynek a Munkagépre vonatkozóan nincs olyan joga, amely a Vevő 
tulajdonszerzését akadályozza, vagy azt kizárja.  

4.10. Eladó legkésőbb jelen Szerződés megkötésének időpontjában köteles a Vevőnek 
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz jelen Szerződés 
teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még 
nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe 
venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt-ben foglalt kizáró okok hatálya alatt. Eladó 
jelen Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles Vevőnek minden további, a 
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel 
együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a 
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kizáró okok hatálya alatt. 

 

5. Vételár 
 

5.1. Eladót a Vevő által kiállított teljesítésigazolás alapján összesen Nettó [*],- Ft, azaz: 
[*] forint + Áfa, bruttó [*],- Ft, azaz [*] forint összegű vételár (a továbbiakban: 
„Vételár”) illeti meg. 

5.2. A Vevő előleget nem biztosít. 
5.3.  A Vevő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően tartalmilag 

és formailag szabályszerűen kiállított, a Vevő által leigazolt számla ellenében, a Ptk. 
6:130. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a számla Vevő általi kézhezvételének 
napját követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.  

5.4. A vételárnak tartalmaznia kell a teljesítéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi 
költséget, így különösen, de nem kizárólagosan: a Szerződés tárgyát képező 
Munkagép és tartozékainak valamennyi költségét, továbbá annak a teljesítés helyére 
történő szállítása, üzembehelyezése költségeit, továbbá a betanítás, adott esetben 
hatósági engedélyek, garanciális kötelezettségek teljesítésének valamennyi költségét, 
és ezen összegen felül az Eladó további díj vagy költségtérítésre nem jogosult. Eladó 
által a teljesítésbe bevont alvállalkozók tevékenységének költsége teljes egészében az 
Eladót terheli. 

5.5. Eladó tudomásul veszi, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A.§ rendelkezéseit mind az Eladó, 
mind a teljesítésbe esetlegesen bevont közreműködője (alvállalkozója) esetében 
alkalmazni kell. Ennek megfelelően a nettó módon számított 200.000,- (kettőszázezer) 
forintot meghaladó kifizetésnél Vevő abban az esetben fizethet, amennyiben az Eladó 
bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 (harminc) 
napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy az Eladó a 
kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

5.6. A Szerződés és a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF). 

5.7. Vevő fizetési késedelme esetén Eladót a késedelmes időszakra vonatkozóan a Ptk. 
6:155.§ (1) bekezdésében meghatározott napi mértékű késedelmi kamat illeti meg. 
Nem alkalmazhatók a késedelmes fizetés szabályai, jogkövetkezményei, ha a Vevő az 
Art. 36/A. §-ában előírtaknak megfelelő feltételek teljesülése hiányában visszatartja a 
kifizetést. 

6. Felelősség 
 

6.1. Eladó kártérítési kötelezettséggel tartozik mindazon kárért, amelyet a Szerződésben 
foglalt kötelezettségei felróható (szándékos vagy gondatlan) megszegésével Vevőnek 
vagy harmadik félnek okoz. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a 
szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem 
látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a 
kárt elhárítsa. 

6.2. Eladó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 
volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan 
kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

6.3. Eladó hibásan teljesít, amennyiben a Szerződés alapján fennálló kötelezettségét nem a 
Szerződésben vagy a jogszabályokban előírtaknak megfelelően teljesíti, vagy 
megszegi a Szerződésben, annak mellékleteiben foglalt feltételeket. Eladó felel 



 45

minden olyan kárért, amely abból ered, hogy nem szerződésszerűen teljesíti a 
Szerződésből eredő kötelezettségeit, mely esetben Eladó a szerződésszegés 
jogkövetkezményeit viselni köteles. 

 

7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 

7.1. Késedelmi kötbér 
 

7.1.1. Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít, 
késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel 
érintett napokra vonatkozóan az ÁFA nélkül számított vételár 0,1 %-a naponta, 
de maximum 15 napi kötbér mérték. A 15 napot meghaladó késedelem esetén 
Vevő jogosult a szerződéstől elállni és a szerződés teljesítésének elmaradásával 
összefüggésben felmerült igényeit a Szerződés 7.3. pontjában meghatározott 
teljesítési biztosítékból kielégíteni. 
 

7.1.2. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő – a Ptk. 6:187.§ (1) és (3) bekezdésére 
figyelemmel – jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, 
hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól. 
 

7.2. Hibás teljesítési kötbér 
 

7.2.1. Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős, a Szerződésben rögzített 
valamilyen feladatát nem a Szerződésben meghatározottaknak megfelelően 
teljesíti, hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke az ÁFA nélkül 
számított vételár 0,1 %-a naponta, maximum a kötbér vetítési alap 2 %-a. 
 

7.2.2. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő – a Ptk. 6:187.§ (3) bekezdésére 
figyelemmel – jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére. 

 
7.3. Teljesítési biztosíték 

 
7.3.1. Vevő a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények 

biztosítékaként az ÁFA nélkül számított vételár 5%-ának megfelelő mértékű, 
azaz [*] Ft, azaz [*] forint összegű teljesítési biztosítékot (a továbbiakban: 
„Teljesítési biztosíték”) köt ki. 
 

7.3.2. A teljesítési biztosítékot Eladónak a Szerződés megkötésekor kell 
rendelkezésre bocsátania. 

 
7.3.3. A teljesítési biztosíték az Eladó választása szerint nyújtható óvadékként a jelen 

Szerződés 7.3.1. pontjában meghatározott pénzösszegnek a Vevő Raiffeisen 
Banknál vezetett 12023008-00153959-00100005 számú számlájára történő 
befizetésével vagy átutalásával, illetve pénzügyi intézmény vagy biztosító által 
vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási 
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - 
kötelezvénnyel teljesíthető. 

 
7.3.4. Vevő a Szerződés teljesítése elmaradásának tekinti, és jogosult az ezzel 

összefüggésben felmerült igényeit a Teljesítési biztosítékból kielégíteni a 7.1.1. 
pontban körülírt esetben, továbbá abban az esetben is, amennyiben Eladó nem a 



 46

jelen Szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott műszaki 
paramétereknek megfelelő Munkagépet szállít. 

 
7.3.5. A Teljesítési biztosítékot Eladónak az Eladó jelen Szerződés 3.3. pont szerinti 

szerződésszerű teljesítésének Vevő általi leigazolását követő 30 napig kell 
érvényben tartania, feltéve, hogy Vevő a Teljesítési biztosítékot a jelen 
Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényeinek fedezésére 
korábban nem vette igénybe. 

 

7.3.6. Vevő a Teljesítési biztosítékba jogosult beszámítani és abból levonni az 
Eladóval szemben felmerülő valamennyi igényét, különösen a kötbérre 
vonatkozóan felmerült igényét, illetve a hibás teljesítés esetén az Eladó kijavítási 
kötelezettségének nem teljesítése, vagy ismételt hibás teljesítése esetén felmerülő 
kijavítási költségeket. 
 

7.4. A Vevő részéről elfogadott, a Szerződéssel összhangban nem álló vagy késedelmesen 
történő teljesítés elfogadása nem értelmezhető úgy, hogy a Vevő lemond a 
szerződésszegésből eredő jogairól. 

 
7.5. A kötbérigény érvényesítésének feltétele, hogy Vevő az érvényesítését megalapozó 

esemény bekövetkeztét – a körülmény feltüntetésével – írásban közölje Eladóval. 
 

7.6. A teljesítés elmaradása, késedelmes vagy hibás teljesítése esetén, amennyiben a 
Vevőnek az Eladóhoz intézett felszólítása eredménytelen marad, a Vevő jogosult 
ellátása biztosítása érdekében más Eladót igénybe venni. A Vevő fentiek okán 
keletkezett valamennyi költségét, illetve mindennemű kárát az Eladó köteles 
megtéríteni, illetve a Vételárban jelentkező többletköltség is a mulasztásért felelős 
Eladót terheli. 

 
7.7. Szerződő Felek mentesülnek a Jelen Szerződés alapján őket terhelő kötelezettségek 

teljesítésének részleges, vagy teljes elmulasztása miatti felelősség alól, amennyiben 
azok „vis maior” következményeként állnak be. A „vis maior” fogalomkörébe 
tartoznak mindazok az események, amelyek a Szerződés hatálybalépését követően 
merülnek fel, és amelyek olyan rendkívüli természeti vagy emberi eredetű 
események, amelyek bekövetkeztét a Szerződő Felek nem láthatták előre, illetve nem 
kerülhették el semmilyen tőlük elvárható intézkedéssel. Ezen rendkívüli események 
körébe tartoznak, különösen, de nem kizárólagosan: a természeti csapások, háborús 
helyzet, országos sztrájk, vagy országos zavargások. Vis maior esemény beálltakor az 
erről tudomást szerző fél haladéktalanul köteles írásban értesíteni a másik felet. 

 

8. Szerződő Felek együttműködése, kapcsolattartás 
 

8.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben foglaltak 
maradéktalan megvalósítása érdekében a szükséges mértékben együttműködnek. 
Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen Szerződésben 
foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan tényről, adatról, körülményről, amely a 
Szerződés teljesítésére kihatással lehet. 
 

8.2. Szerződő Felek a Szerződés teljesítésével összefüggő értesítéseket és egyéb 
dokumentumokat postai úton, e-mailen vagy faxon juttatják el az alábbi 
kapcsolattartási címekre. 

 
Vevő részéről kapcsolattartó személy:  

Név:  
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Tel:   
Fax:   
Email:   
 
Eladó részéről kapcsolattartó személy:  
Név:   
Tel:   
Fax:   
Email:   

8.3. A képviselők személyében, továbbá a székhelyben, értesítési címben vagy egyéb, a 
Szerződést érintő adatban bekövetkezett változásról a Felek haladéktalanul kötelesek 
értesíteni egymást. Ennek elmaradásából eredő károkért a változás értesítésének 
közlésére köteles fél felelős. 

 
8.4. Szerződő Felek kötelesek egymást minden olyan körülményről értesíteni, amely a 

Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésére kihatással lehet. A Felek 
megállapodnak, hogy egymás közötti postai kommunikáció esetén a másodszori 
sikertelen kézbesítés napjától számított ötödik napon az egymásnak küldött 
nyilatkozatokat és dokumentumokat kézbesítettnek tekintik. 

 

9. A Szerződés megszüntetése, felmondása, elállás 
 

9.1. Közös megegyezéssel megszüntetés 
 

9.1.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés akkor szűnik meg, amikor a 
Szerződés szerinti kötelezettségét mindkét fél maradéktalanul és 
szerződésszerűen teljesítette. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a 
jelen Szerződés közös megegyezéssel bármikor megszüntethető. A közös 
megegyezéssel megszüntetés kizárólag írásban, a Szerződő Felek együttes 
aláírásával érvényes. Ebben az esetben a Vevő köteles a már teljesített 
szolgáltatásokat az Eladónak kifizetni. 

 
9.2. Elállás 
 

9.2.1. Vevő az Eladó teljesítésének felajánlásáig elállhat a Szerződéstől, azonban az 
elállási jog gyakorlásával az Eladónak okozott kárért kártalanítási 
kötelezettséggel tartozik. 

 
9.3. Rendkívüli felmondás 
 

9.3.1. A Vevő az Eladó súlyos szerződésszegése esetén írásban, azonnali hatállyal 
felmondhatja a Szerződést, az alábbi esetekben: 

 Ha az Eladó a Szerződésből és annak szerves részét képező mellékleteiből 
eredő lényeges kötelezettségeit nem teljesíti a Szerződésben foglalt 
mennyiségben, minőségben, illetve határidőben, és azokat az adott helyzetben 
elvárható mértékű póthatáridő elteltével sem teljesíti maradéktalanul; 

 Ha az Eladó a neki felróható szerződésszegés esetén - a Vevő szerződésszerű 
teljesítésre felszólító írásbeli felszólítása ellenére - haladéktalanul, vagy a 
Vevő által az adott helyzetben elvárható mértékű póthatáridő elteltével sem 
orvosolja a szerződésszegő állapotot. A Szerződő Felek tudomásul veszik, 
hogy a Szerződés Vevő általi felmondása a szerződésszegéshez fűződő egyéb 
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szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem zárja ki, illetve nem 
korlátozza; 

 ha a Vevő érdekeit súlyosan sértő (jó hírnevét, gazdasági érdekeit sértő vagy 
veszélyeztető) magatartást tanúsít. 

9.3.2. Az Eladó a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vevő az Eladó 
részére járó vételár megfizetésével késedelembe esik, és ezt követően az Eladó 
által írásban kitűzött 30 napos póthatáridőre sem teljesít szerződésszerűen. 
 

9.3.3. Vevő továbbá jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett 
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, amennyiben 

a) Eladó gazdasági társaságában közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot 
meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy 
személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 
vagy 

b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 
 

9.4. Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a 9.3. pontban meghatározott azonnali 
hatályú felmondás a Vevő részéről a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók 
vagy jogosultságok gyakorlását nem zárja ki, illetve nem korlátozza. 
 

9.5. Azon, a jelen Szerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek 
természetüknél fogva továbbra is fenn kell maradniuk, különös tekintettel a 
szavatossági jogokra és a titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezésekre, a 
jelen Szerződés megszűnését követően is hatályban maradnak. 

 

10. A Szerződés módosítása 
 

10.1. Jelen Szerződés kizárólag a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(„Kbt.”) vonatkozó szabályainak megfelelően módosítható, a Kbt. rendelkezései 
szerint. Az esetleges szerződésmódosítás kizárólag írásban érvényes. Nem minősül 
szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen 
a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a 
kapcsolattartók személyében, adataiban bekövetkező változás. Az említett 
változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően - vagy 
előzetesen írásban, vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon 
belül köteles értesíteni. 

 

11. Titoktartás 
 

11.1. Eladó kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötésével és teljesítésével 
összefüggésben a Vevővel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon 
tudomására jutott adatra, tényre vonatkozóan, időbeli korlátozás nélkül, titoktartási 
kötelezettséget vállal, azt harmadik személynek nem adhatja ki, nem teheti 
hozzáférhetővé és jelen Szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatja fel. 
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki olyan információkra, amelyek 
köztudomásúak, nyilvánosak, illetőleg amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy 
kiadását jogszabály, vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben 
és személyek részére. 
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11.2. Az a Fél, aki a jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettségét megszegi, a 
másik Féllel, illetve harmadik személyekkel szemben teljes kártérítési 
kötelezettséggel tartozik helytállni. 

 
12. Vitarendezés 
 

12.1. Felek törekednek a felmerült jogvitákat békés úton, tárgyalás révén rendezni. 
Amennyiben ez nem vezet eredményre, bármely vita eldöntésére, amely a jelen 
Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, 
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Szerződő Felek 
hatáskörtől függően kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság vagy Székesfehérvári 
Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 
13. Záró rendelkezések 
 

13.1. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, különösen a 
Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), valamint a 
Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény („Kbt.”) szabályai az irányadóak. 

13.2. Jelen Szerződés 4 (négy) példányban készült, amelyből 3 (három) példány a 
Vevőt, 1 (egy) példány az Eladót illet meg. 
 

13.3. Jelen Szerződés kizárólag mellékleteivel együtt érvényes. A Szerződésben 
esetlegesen nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzési eljárás során kiadott 
ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, illetve az Eladó által tett ajánlat 
rendelkezései értelemszerűen irányadóak. 

 
13.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik - de a Szerződéshez külön 

csatolásra nem kerülnek – a következő mellékletek: 
1. számú melléklet: Ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 
2. számú melléklet: Eladó által a közbeszerzési eljárásban tett ajánlata  
 

13.5. A Szerződés és mellékletei közötti ellentmondás esetén a Szerződés 
értelmezésére az alábbi sorrend az irányadó 

 
1. Szerződés, 
2. Ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 
3. Eladó ajánlata. 

 

Szerződő Felek a jelen Szerződést elolvasták, megértették, közösen értelmezték és azt, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 

Kelt: Székesfehérvár, 2016. [*] 

 

Steigerwald Tibor, ügyvezető 

DEPÓNIA Hulladékkezelő és 
Településtisztasági Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság  

Vevő 

 

 

 

 

Eladó 
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VI. FORMANYOMTATVÁNYOK 
 



DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlatkérő által 
”Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés keretében” tárgyában megindított, uniós nyílt 

közbeszerzési eljárásban 
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1 sz. melléklet 
FELOLVASÓLAP 

 
Ajánlattevő adatai1: 

 
Ajánlattevő neve:  
Ajánlattevő székhelye:  
Ajánlattevő 
cégjegyzékszáma:  

Belföldi adószáma:  
Pénzforgalmi jelzőszám2:  
Képviselő neve:  

 
Kapcsolattartó személy neve:  
Kapcsolattartó személy telefon vagy 
mobil száma:  

Kapcsolattartó személy faxszáma:  
Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

 
 

1. AJÁNLATI ÁR: 
 

Nettó …………………… HUF + ÁFA 
 

2. TELJES KÖRŰ JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMA: 
 
 ……………. üzemóra 

 
 
 
…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 
 
 

………………………………… 
cégszerű aláírás 

                                                
1 Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon bővíthető. 
2 Az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítése során használni kívánt számlaszámot kérjük feltüntetni. 
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2. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 
 

a Kbt. 66.§ (2) bekezdésére vonatkozóan 
 
Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. 
ajánlattevő aláírásra jogosult képviselője a DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlatkérő által ”Tolólapos kompaktor 
beszerzése adásvételi szerződés keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárás ajánlati 
felhívásában és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 66. § (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy: 

- az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi 
feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal feltétel nélkül és 
visszavonhatatlanul elfogadjuk, 

- a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – 
megkötjük, és az ajánlatunkban meghatározott ellenszolgáltatásért, az ajánlati 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, a szerződéstervezetben meghatározott 
feltételek és az ajánlatunkban foglaltak szerint teljesítjük,  

- a jelen ajánlatunkban megadott ajánlati ár tartalmaz valamennyi költséget, amely a 
szerződés teljesítéséhez szükséges, 

- elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van 
az ajánlati felhívással, a közbeszerzési dokumentumokkal vagy annak bármely 
feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 
 
 
 
       ----------------------------------------------- 
        Cégszerű aláírás 
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3. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 
 

a Kbt. 66.§ (4) bekezdésére vonatkozóan 
 
 

Alulírott ……………………………………, mint a(z) 

………………………………………….. ajánlattevő aláírásra jogosult képviselője ezennel 

nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő besorolása a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján3: 

 

 

mikrovállalkozás  

kisvállalkozás  

középvállalkozás  

nem tartozunk a törvény hatálya alá  

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 
 
 
 
       ----------------------------------------------- 
        Cégszerű aláírás 
 
 
 
 

                                                
3 A vonatkozó sort kérjük x-szel megjelölni. 
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4. számú melléklet 
 

AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 
FORMANYOMTATVÁNYA 

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre 
vonatkozó információk 

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra 
kerül, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást4 használták az egységes 
európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett 
vonatkozó hirdetmény5 hivatkozási adatai: 

A Hivatalos Lap S sorozatának száma S [*], dátum [*], [] oldal,  
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : [*] 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett ESPD-
szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és 
kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

A beszerző azonosítása6 Válasz:  

Név:  DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Melyik beszerzést érinti? Válasz: 

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid 
ismertetése7: 

”Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi 
szerződés keretében” 

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási 
szám (adott esetben)8: 

Nem releváns 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb 
információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

                                                
4 A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az 
ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más 
érdekelt felek rendelkezésére. 
5 Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes 
tájékoztató, vagy Szerződési hirdetmény. 
Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes 
tájékoztató, Szerződési hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény 
6 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés 
esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. 
7 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. 
8 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. 
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II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 

A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

/KÉRJÜK AZ ALÁBBI TÁBLÁZAT KITÖLTÉSÉT/ 

Azonosítás: Válasz: 

Név: [   ] 

HÉA-azonosító szám (uniós adószám), adott 
esetben: 
Ha nincs HÉA-azonosító szám, kérjük egyéb 
nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott 
esetben, ha szükséges. 

[   ] 
[   ] 

Postai cím:  [……] 

Kapcsolattartó személy vagy személyek9: 
Telefon: 
E-mail cím: 
Internetcím (adott esetben): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Általános információ: Válasz: 

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy 
középvállalkozás10? 

[] Igen [] Nem 

Csak ha a közbeszerzés fenntartott11: A 
gazdasági szereplő védett műhely, szociális 
vállalkozás12 vagy védett munkahely-teremtési 
programok keretében fogja teljesíteni a 
szerződést? 
Ha igen, 
mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos 
helyzetű munkavállalók százalékos aránya? 
Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 

                                                
9 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. 
10 Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról 
(HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.  
Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma 
és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót. 
Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy 
éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót; 
Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt 
foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege 
nem haladja meg a 43 millió eurót. 
11 Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját. 
12 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai 
beilleszkedése. 
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munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy 
hátrányos helyzetű munkavállalók mely 
kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. 

[….] 
 

Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az 
elismert gazdasági szereplők hivatalos 
jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal 
egyenértékű igazolással (pl. nemzeti 
(elő)minősítési rendszer keretében)? 

[] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható 

Ha igen: 
Kérjük, válaszolja meg e szakasz további 
részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben 
releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben 
töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen 
töltse ki és írja alá a VI. részt.  
a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy 
az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási 
vagy igazolási számot: 
b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy 
tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, 
tüntesse fel: 
 
c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken 
a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben 
a hivatalos jegyzékben elért minősítést13: 
d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt 
kiválasztási szempontra kiterjed? 
Ha nem:  

Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor 
töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., 
B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően, 
ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési 
dokumentumok ezt előírják: 

e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a 
társadalombiztosítási járulékok és adók 
megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az 
információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő 
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, 
hogy közvetlenül beszerezze azt bármely 
tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti 
adatbázisából? 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat:  

 

 

 
 
 
 
 
 
a) [……] 
 
b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……][……] 

 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……][……] 

                                                
13 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. 
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Részvétel formája: Válasz: 

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt 
a közbeszerzési eljárásban?14 

[] Igen [] Nem 

Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum 
formanyomtatványt nyújtson be. 

Ha igen: 
a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő 
csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus 
feladatokért felelős, ...): 
b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a 
közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő 
csoport tagjai: 
c) Adott esetben a részt vevő csoport neve: 

 
a:) [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Részek Válasz: 

Adott esetben annak a résznek (azoknak a 
részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági 
szereplő pályázni kíván: 

[   ] 

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

/KÉRJÜK AZ ALÁBBI TÁBLÁZAT KITÖLTÉSÉT/ 

Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban 
jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt: 

Képviselet, ha van: Válasz: 

Teljes név;  
valamint a születési idő és hely, ha szükséges:  

[……]; 
[……] 

Beosztás/milyen minőségben jár el: [……] 

Postai cím: [……] 

Telefon: [……] 

E-mail cím: [……] 

Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre 
vonatkozó információkat (a képviselet formája, 
köre, célja stb.): 

[……] 

                                                
14 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. 
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C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

/KÉRJÜK AZ ALÁBBI TÁBLÁZAT KITÖLTÉSÉT/ 

Igénybevétel: Válasz: 

Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási 
kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. 
részben feltüntetett kritériumoknak és 
szabályoknak való megfelelés során a gazdasági 
szereplő igénybe veszi-e más szervezetek 
kapacitásait?  

[]Igen []Nem 

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben 
meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.  
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki 
szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, 
különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési 
szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági 
szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.  
Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez 
releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott 
információkat is15. 

D: INFORMÁCIÓK AZOKRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL, AKIKNEK KAPACITÁSAIT A GAZDASÁGI 
SZEREPLŐ NEM VESZI IGÉNYBE 

/ KÉRJÜK AZ ALÁBBI TÁBLÁZAT KITÖLTÉSÉT / 

 

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.) 

Alvállalkozás: Válasz: 

Szándékozik-e a gazdasági szereplő a 
szerződés bármely részét alvállalkozásba adni 
harmadik félnek? 

[]Igen []Nem 
Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, 
sorolja fel a javasolt alvállalkozókat:  

[…] 

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az 
e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a 
III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállakozói kategóriára) 
nézve. 

                                                
15 Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont. 
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III. rész: Kizárási okok 

A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK 

/KÉRJÜK AZ ALÁBBI TÁBLÁZAT KITÖLTÉSÉT A KBT. 62. § (1) BEK. AA)-AF), AH) PONTOK SZERINTI 
KIZÁRÓ OKOK VONATKOZÁSÁBAN/ 

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg: 

1. Bűnszervezetben való részvétel16; 

2. Korrupció17; 

3. Csalás18; 

4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény19; 

5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása20; 

6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái21 

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt 
okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések 
szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel 
kapcsolatos okok: 

Válasz: 

Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt 
vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy 
felügyelő testületének tagját, illetve az e 
testületek képviseletére, az azokban való 
döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó 
jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok 
valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, 
mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a 
közvetlenül meghatározott kizárás időtartama 
továbbra is alkalmazandó?  

[] Igen [] Nem 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság 
vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 
adatai): 
[……][……][……][……]22 

                                                
16 A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat 
(HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 
17 Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció 
elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a 
magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 
2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az 
ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott 
korrupciót is. 
18 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 
316., 1995.11.27., 48. o.) 
19 A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 
164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett 
kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet. 
20 A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való 
felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint. 
21 Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, 
valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 
22 Kérjük, szükség szerint ismételje. 



DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlatkérő által 
”Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés keretében” tárgyában megindított, uniós nyílt 

közbeszerzési eljárásban 
 

 60

Amennyiben igen, kérjük,23 adja meg a 
következő információkat: 
a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. pontok 
közül melyik érintett, valamint az ítélet okát 
(okait), 
b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; 
c) Amennyiben az ítélet közvetlenül 
megállapítja: 

 
a) Dátum:[   ], pont(ok): [   ], ok(ok):[   ]  
 
 
b) [……] 
c) A kizárási időszak hossza [……] és az érintett 
pont(ok) [   ] 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság 
vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 
adatai): [……][……][……][……]24 

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő 
olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási 
okok ellenére igazolják megbízhatóságát25 
(öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket26: 

[……] 

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ 
KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS  

/KÉRJÜK AZ ALÁBBI TÁBLÁZAT KITÖLTÉSÉT A KBT. 62. § (1) BEK. B), PONT SZERINTI KIZÁRÓ OK 
VONATKOZÁSÁBAN/ 

Adó vagy társadalombiztosítási járulék 
fizetése: 

Válasz: 

Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes 
kötelezettségét az adók és 
társadalombiztosítási járulékok megfizetése 
tekintetében, mind a székhelye szerinti 
országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy 
a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez 
eltér a székhely szerinti országtól? 

[] Igen [] Nem 

 
 
Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

a) Érintett ország vagy tagállam 

b) Mi az érintett összeg? 

c) A kötelezettségszegés megállapításának módja: 

Adók Társadalombiztosítási 
hozzájárulás 

 
a) [……] 
b) [……] 
 
 
c1) [] Igen [] Nem 

 
a) [……] 
b) [……] 
 
 
c1) [] Igen [] Nem 

                                                
23 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
24 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
25 A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. 
26 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a 
magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.  
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1) Bírósági vagy közigazgatási határozat: 
–  Ez a határozat jogerős és 

kötelező? 
– Kérjük, adja meg az ítélet vagy a 

határozat dátumát. 
– Ítélet esetén, amennyiben erről 

közvetlenül rendelkezik, a 
kizárási időtartam hossza: 

2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze: 
d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő 
kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes 
adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az 
esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, 
vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt? 

– [] Igen [] 
Nem 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

c2) [ …] 
 
d) [] Igen [] Nem 
Ha igen, kérjük, 
részletezze: [……] 

– [] Igen [] 
Nem 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

c2) [ …] 
 
d) [] Igen [] Nem 
Ha igen, kérjük, 
részletezze: [……] 

Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok 
befizetésére vonatkozó dokumentáció 
elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a 
következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 27 
[……][……][……] 

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI 
KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK28 

/KÉRJÜK AZ ALÁBBI TÁBLÁZAT KITÖLTÉSÉT A KBT. 62. § (1) BEK. C), D), H)-J), M) ÉS N)-O) PONTOK 
SZERINTI KIZÁRÓ OKOK VONATKOZÁSÁBAN / 

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási 
okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 
pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos 
szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat.  

Esetleges fizetésképtelenség, 
összeférhetetlenség vagy szakmai 
kötelességszegés 

Válasz: 

A gazdasági szereplő tudomása szerint 
megszegte-e kötelezettségeit a 
környezetvédelmi, a szociális és a munkajog 
terén29? 

[] Igen [] Nem 

Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan 
intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére 
igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)? 
[] Igen [] Nem 
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket: [……] 

A gazdasági szereplő a következő helyzetek 
bármelyikében van-e: 

[] Igen [] Nem 
 

                                                
27 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
28 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 
29 E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint 
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a) Csődeljárás, vagy 
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási 
eljárás alatt áll, vagy 
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy 
d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti 
hasonló eljárás következtében bármely hasonló 
helyzetben van30, vagy 
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy 
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? 
Ha igen: 
– Kérjük, részletezze: 
– Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek 

miatt mégis képes lesz az alkalmazandó 
nemzeti szabályokat és 
üzletfolytonossági intézkedéseket 
figyelembe véve a szerződés 
teljesítésére31. 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

– [……] 
– [……] 

 
 
 

 
 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai 
kötelességszegést32?  

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem, 
 
 [……] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket:  

[……] 

Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny 
torzítását célzó megállapodást más gazdasági 
szereplőkkel? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
[…] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket: [……] 

                                                
30 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. 
31 Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek 
valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül 
abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére. 
32 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 
meghatározásait. 
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Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek 
bármilyen összeférhetetlenségről33 a 
közbeszerzési eljárásban való részvételéből 
fakadóan? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
[…] 

Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely 
hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az 
ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a 
közbeszerzési eljárás előkészítésében? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
[…] 

Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely 
korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy 
ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés 
vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat előtti 
megszüntetését vagy az említett korábbi 
szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést 
vagy egyéb hasonló szankciókat? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
[…] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket: [……] 

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a 
következőket? 

a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a 
kiválasztási kritériumok teljesülésének 
ellenőrzéséhez szükséges információk 
szolgáltatása során nem tett hamis nyilatkozatot, 

b) Nem tartott vissza ilyen információt, 

c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és 

d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan 
bizalmas információkat megszerezni, amelyek 
jogtalan előnyöket biztosítanának számára a 
közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból 
olyan félrevezető információkat szolgáltatni, 
amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a 
kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó 
döntéseket. 

[] Igen [] Nem 

                                                
33 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek 
szerint. 
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D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ 
TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK 

/KÉRJÜK AZ ALÁBBI TÁBLÁZAT KITÖLTÉSÉT A KBT. 62. § (1) BEK. AG), AH), E)-G), K), L) ÉS P) 
PONTOK SZERINTI KIZÁRÓ OKOK VONATKOZÁSÁBAN / 

Tisztán nemzeti kizárási okok Válasz: 

Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a 
tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a 
vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok meghatároznak? 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban megkívánt 
dokumentáció elektronikus formában 
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

[] Igen [] Nem 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……]34 

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok 
fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő 
öntisztázási intézkedéseket?  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket:  

[] Igen [] Nem 
 
 
[……] 

IV. rész: Kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontokat illetően ( szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő 
kijelenti a következőket: 

Á: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE 

/AJÁNLATKÉRŐ NEM TETTE LEHETŐVÉ AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ 
MEGFELELÉSRŐL SZÓLÓ ALÁBBI NYILATKOZATOT, EZÉRT AZ ALÁBBI TÁBLÁZAT KITÖLTÉSE NEM 

SZÜKSÉGES/ 

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a 
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági 
szereplő szorítkozhat a IV. rész á szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész 
bármely további szakaszát ki kellene töltenie: 

Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése Válasz: 

Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak: [] Igen [] Nem 

                                                
34 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE 

/AZ ALÁBBI KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOT AJÁNLATKÉRŐ NEM ÍRTA ELŐ, EZÉRT A TÁBLÁZAT 
KITÖLTÉSE NEM SZÜKSÉGES/ 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az 
érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a 
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére Válasz: 

1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti 
tagállamának vonatkozó szakmai vagy 
cégnyilvántartásába35: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

[…] 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződéseknél: 

A gazdasági szereplőnek meghatározott 
engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy 
meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie 
ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési 
helye szerinti országban az adott szolgáltatást 
nyújthassa?  

 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 
[] Igen [] Nem 
 
Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és 
jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e 
ezzel: [ …] [] Igen [] Nem 

 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

 

B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET 

/KÉRJÜK AZ ALÁBBI TÁBLÁZAT KITÖLTÉSÉT - AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT P.1. 
ALKLAMASSÁGI KÖVETELMÉNY TEKINTETÉBEN A 4) PONTOT, VALAMINT AMENNYIBEN 

RELEVÁNS, ÚGY A 3) és 2a) PONTOT KÉRJÜK KITÖLTENI, A P.2. ALKLAMASSÁGI KÖVETELMÉNY 
TEKINTETÉBEN A 2a) PONTOT, VALAMINT AMENNYIBEN RELEVÁNS, ÚGY A 3) PONTOT KÉRJÜK 

KITÖLTENI/  

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az 
érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a 
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Gazdasági és pénzügyi helyzet Válasz: 

1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves 
árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

                                                
35 A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek 
egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük. 
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pénzügyi évben a következő: 

És/vagy 

1b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele 
a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú 
évben a következő36 (): 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 
(évek száma, átlagos árbevétel): 
[……],[……][…]pénznem 

 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) 
árbevétele a szerződés által érintett üzleti 
területre vonatkozóan, a vonatkozó 
hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott módon az 
előírt pénzügyi évek tekintetében a következő: 

És/vagy 

2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele 
a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy 
a közbeszerzési dokumentumokban előírt 
számú évben a következő37: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
 
 
 
 
(évek száma, átlagos árbevétel): 
[……],[……][…]pénznem 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) 
árbevételre vonatkozó információ nem áll 
rendelkezésre a kért időszak egészére 
vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági 
szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az 
időpontot, amikor megkezdte üzleti 
tevékenységét: 

[……] 

4) A vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
pénzügyi mutatók38 tekintetében a gazdasági 
szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) 
tényleges értéke(i) a következő(k): 

 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

(az előírt mutató azonosítása – x és y39 aránya - és 
az érték): 
[……], [……]40 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 
adatai): [……][……][……] 

5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási 
összege a következő: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

[……],[……][…]pénznem 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

                                                
36 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
37 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
38 Pl. az eszközök és a források aránya. 
39 Pl. az eszközök és a források aránya. 
40 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 
adatai): [……][……][……] 

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi 
követelmények tekintetében, amelyeket a 
vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági 
szereplő kijelenti a következőket: 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen 
meghatározott vonatkozó dokumentáció 
elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, 
adja meg a következő információkat: 

[……] 
 
 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG 

/KÉRJÜK AZ ALÁBBI TÁBLÁZAT KITÖLTÉSÉT AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT M.1. 
ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY VONATKOZÁSÁBAN, AMENNYIBEN AJÁNLATTEVŐ NEM 

RENDELKEZIK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZER MEGLÉTÉT IGAZOLÓ ÉRVÉNYES 
TANÚSÍTVÁNNYAL, ÉS A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEINEK 
LEÍRÁSÁVAL KÍVÁNJA IGAZOLNI ALKALMASSÁGÁT, A 3) PONTOT KÉRJÜK KITÖLTENI/ 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az 
érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a 
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Technikai és szakmai alkalmasság Válasz: 

1a) Csak építési beruházásra vonatkozó 
közbeszerzési szerződések esetében: 

A referencia-időszak folyamán41 a gazdasági 
szereplő a meghatározott típusú munkákból a 
következőket végezte:  

Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére 
és eredményére vonatkozó dokumentáció 
elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, 
adja meg a következő információkat: 

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 
hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 
határozzák meg): […] 
Munkák:  […...] 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések esetében: 

A referencia-időszak folyamán42 a gazdasági 
szereplő a meghatározott típusokon belül a 
következő főbb szállításokat végezte, vagy a 
következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A 
lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az 

 
Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 
hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 
határozzák meg): […] 

Leírás összegek dátumok megrendelők 

                                                
41 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi 
tapasztalatot. 
42 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél 
régebbi tapasztalatot. 
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összegeket, a dátumokat és a közületi vagy 
magánmegrendelőket43:     

 

2) A gazdasági szereplő a következő 
szakembereket vagy műszaki szervezeteket44 
veheti igénybe, különös tekintettel a minőség-
ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy 
szervezetekre: 
Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési 
szerződések esetében a gazdasági szereplő a 
következő szakembereket vagy műszaki 
szervezeteket veheti igénybe a munka 
elvégzéséhez: 

[……] 
 
 
[……] 

3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása 
érdekében a következő műszaki hátteret veszi 
igénybe, valamint tanulmányi és kutatási 
létesítményei a következők:  

[……] 

4) A gazdasági szereplő a következő ellátásilánc-
irányítási és ellenőrzési rendszereket tudja 
alkalmazni a szerződés teljesítése során: 

[……] 

5) Összetett leszállítandó termékek vagy 
teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli 
esetben – különleges célra szolgáló termékek 
vagy szolgáltatások esetében: 

A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési 
vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben 
szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és 
kutatási eszközökre és minőségellenőrzési 
intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok45 
elvégzését. 

 
 
 
[] Igen [] Nem 

6) A következő iskolai végzettséggel és 
szakképzettséggel rendelkeznek: 

a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, 

és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt 
követelményektől függően) 

b) Annak vezetői személyzete: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

7) A gazdasági szereplő a következő 
környezetvédelmi intézkedéseket tudja 
alkalmazni a szerződés teljesítése során: 

[……] 

                                                
43 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig 
a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. 
44 Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a 
gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. 
rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell 
kitölteni. 
45 A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a 
szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el. 
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8) A gazdasági szereplő átlagos éves statisztikai 
állományi létszáma és vezetői létszáma az utolsó 
három évre vonatkozóan a következő volt: 

Év, átlagos statisztikai állományi létszám: 
[……],[……], 
[……],[……], 
[……],[……], 
Év, vezetői létszám: 
[……],[……], 
[……],[……], 
[……],[……] 

9) A következő eszközök, berendezések vagy 
műszaki felszerelések fognak a gazdasági 
szereplő rendelkezésére állni a szerződés 
teljesítéséhez: 

[……] 

10) A gazdasági szereplő a szerződés következő 
részére (azaz százalékára) nézve 46kíván esetleg 
harmadik féllel szerződést kötni: 

[……] 

11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződés esetében: 

A gazdasági szereplő szállítani fogja a 
leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, 
leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell 
hitelességi tanúsítványnak kísérnie; 

Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá 
kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az 
előírt hitelességi igazolásokat. 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 
[] Igen [] Nem 
 
 
 
[] Igen [] Nem 
 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződés esetében: 

Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági 
szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a 
hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos 
minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által 
kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki 
leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű 
hivatkozással igazolják a termékek 
megfelelőségét? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 
okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási 
eszközök bocsáthatók rendelkezésre: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 
[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

                                                
46 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy 
részére alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a 
teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési 
dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát. 
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D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK 

/KÉRJÜK AZ ALÁBBI TÁBLÁZAT KITÖLTÉSÉT AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT M.1. 
ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY VONATKOZÁSÁBAN, AMENNYIBEN AJÁNLATTEVŐ RENDELKEZIK 

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZER MEGLÉTÉT IGAZOLÓ ÉRVÉNYES TANÚSÍTVÁNNYAL, A 
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREKRE VONATKOZÓ CELLÁT KÉRJÜK KITÖLTENI/ 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a 
minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő 
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a 
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Minőségbiztosítási rendszerek és 
környezetvédelmi vezetési szabványok 

Válasz: 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 
független testület által kiállított igazolást, amely 
tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes 
meghatározott minőségbiztosítási 
szabványoknak megfelel, ideértve a 
fogyatékossággal élők számára biztosított 
hozzáférésére vonatkozó szabványokat is? 
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 
okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási 
eszközök bocsáthatók rendelkezésre a 
minőségbiztosítási rendszert illetően: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 

 
[……] [……] 
 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 
független testület által kiállított igazolást, amely 
tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt 
környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy 
szabványoknak megfelel? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 
okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási 
eszközök bocsáthatók rendelkezésre a 
környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy 
szabványokat illetően: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

I. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése 
 

/A TÁBLÁZAT KITÖLTÉSE NEM SZÜKSÉGES/ 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a 
párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére 
alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az 
információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok 
típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a 
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található.  
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Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség 
esetében: 

A gazdasági szereplő kijelenti a következőket: 

A számok csökkentése Válasz: 

A gazdasági szereplő a következő módon felel 
meg a részvételre jelentkezők számának 
csökkentésére alkalmazandó objektív és 
megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy 
szabályoknak: 
Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb 
igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel 
mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő 
rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal: 
Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások 
valamelyike elektronikus formában rendelkezésre 
áll47, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg a 
következő információkat: 

[….] 
 
 

 
[] Igen [] Nem48 
 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……]49 

VI. rész: Záró nyilatkozat 

[KÉRJÜK A SÁRGÁVAL KIEMELT RÉSZ KITÖLTÉSÉT] 
Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V. 
részben megadott információk pontosak és helytállóak.  

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) 
lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben: 

a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy 
bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül 
hozzájusson a kiegészítő iratokhoz50, vagy 

b) Legkésőbb 2018. április 18-án51 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek 
már birtokában van az érintett dokumentáció. 

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági 
Nonprofit Kft. ajánlatkérő hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a 
megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a „Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi 
szerződés keretében” tárgyú, az Európai Unió Hivatalos Lapjában [*]-án, [*] számon közzétett 
ajánlati felhívással megindított közbeszerzési eljárás céljára megadott információkat igazoló 
dokumentumokhoz.  
 

Keltezés, …………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 
 

         …………………………… 

                                                                                                                   Cégszerű aláírás 

                                                
47 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. 
48 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
49 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
50 Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság 
vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a 
közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó 
jóváhagyást.  
51 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától 
függően. 
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5. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA IGÉNYBE VETT MÁS 
SZERVEZET / SZEMÉLY VONATKOZÁSÁBAN 

 
 
Alulírott ……………………………………, mint a(z) 
………………………………………….. ajánlattevő aláírásra jogosult képviselője ezennel 
nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő 

az alkalmasság igazolására más szervezetet / személyt kíván igénybe venni: 
IGEN / NEM52 

IGEN válasz esetén: 
 

Az alkalmasság 
igazolásához igénybe vett 
más szervezet / személy 

neve 

Az alkalmasság 
igazolásához igénybe vett 
más szervezet / személy 

címe 

Az eljárást megindító 
felhívás vonatkozó 

pontjának megjelölésével 
azon alkalmassági 
követelmény(ek) 

megjelölése, melynek 
igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet 
/ személy kapacitásaira 

támaszkodik5354 

   

   

 
 
…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 
 
 
 
         …………………………… 
                                                                                                                   Cégszerű aláírás 

                                                
52 A megfelelő aláhúzandó. 
53 Ha az ajánlattevő a műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolásához veszi igénybe más szervezet 
erőforrásait, csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
54 Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához 
felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
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6. sz. melléklet 
 

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

………………………………………….. ajánlattevő aláírásra jogosult képviselője ezennel 

nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő / közös ajánlattevő55 a szerződés 

teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni: 

IGEN / NEM56 

IGEN válasz esetén: 

A közbeszerzés alábbi részeinek teljesítéséhez, az alábbi – az ajánlatunk benyújtásakor 
már ismert – alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni:57 

A közbeszerzésnek az a része, amelynek 
teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe 

venni: 

Alvállalkozó 
megnevezése, székhelye 

(lakóhelye) – amennyiben 
az ajánlat benyújtásakor 

már ismert: 

  

  

  

 

 
…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 
 
 

………………………………… 
 cégszerű aláírás 

                                                
55 A megfelelő aláhúzandó. 
56 A megfelelő aláhúzandó. 
57 A táblázat szükség szerint további sorokkal bővíthető. 
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7. sz. melléklet 

 
NYILATKOZAT TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK RENDELKEZÉSRE 

BOCSÁTÁSÁRÓL 
 

 

Alulírott ……………………………………, mint a(z) 

………………………………………….. ajánlattevő / közös ajánlattevő cégjegyzésre 

jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén az 

ajánlati felhívás VI.3.9. pontjában rögzített teljesítési biztosítékot az ott leírt feltételekkel, 

továbbá a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontjában rögzítetteknek megfelelően, a jelen 

közbeszerzési eljárás alapján létrejövő szerződés megkötésének időpontjában Ajánlatkérő 

rendelkezésére bocsátjuk.  

 
 
…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

 

 

            
       ……………………………………… 

(cégszerű aláírás) 
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8. sz. melléklet 

 
NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL 

 
 

Alulírott ……………………………………, mint a(z) 
………………………………………….. ajánlattevő / közös ajánlattevő cégjegyzésre 
jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy58: 
 
 
a) Társaságunkkal kapcsolatosan a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerinti változásbejegyzési eljárás van 
folyamatban.59  
 
 
 
b) Társaságunkkal kapcsolatosan változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.  
 

 

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

 

 

            
       ……………………………………… 

(cégszerű aláírás) 

                                                
58 Az a) vagy b) pontot kérjük aláhúzni, attól függően, hogy melyik eset áll fenn. 
59 Az a) pont szerinti nyilatkozat esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. 
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9. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT  

az ajánlattevő részéről 

az alvállalkozó vonatkozásában a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok fennállásáról60 
 

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

ajánlattevő képviseletre jogosult tagja, felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy az 

általam képviselt ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és 

(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót / alvállalkozókat.  

 
 
 
…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 
 
 
 

………………………………… 
cégszerű aláírás 

                                                
60 A nyilatkozatot annak ellenére be kell nyújtani, hogy az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert 
alvállalkozók megnevezését.  
A nyilatkozatot azon alvállalkozók vonatkozásában kell megtenni, amelyek nem vesznek részt alkalmasság 
igazolásában. 
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A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI IGAZOLÁSOK FORMANYOMTATVÁNYAI A 

KIZÁRÓ OKOK ÉS AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK TEKINTETÉBEN 
 

/kizárólag az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az 
alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági 

szereplőnek kell az ajánlatok elbírálásának szakaszában az ajánlatkérő felhívására 
benyújtania/ 
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10. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjában meghatározott kizáró ok 

vonatkozásában 
 

 
Alulírott………………………………., mint a(z)………………………………………………. 
ajánlattevő képviseletre jogosult tagja, a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára 
tekintettel felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, 
melyet: 
 
a) szabályozott tőzsdén jegyeznek;61 
 
b) nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, ezért62:  
 
ba) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: „Pmt.”) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja 
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevéről és állandó lakóhelyéről az 
alábbiakban nyilatkozom: 
 

Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye 
  
  
  
63 
 
 
 
bb) Nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevőnek a Pmt. 3. § r) pont ra)-rb) vagy 
rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs.  
 
 
 
…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 
 
 
 

………………………………… 
cégszerű aláírás

                                                
61  A megfelelő pontot kérjük aláhúzni! 
62 Vagy a ba) vagy a bb) pontot kell kitölteni, attól függően, hogy ajánlattevőnek van-e tényleges 
tulajdonosa. A nem vonatkozó pontot pedig kérjük kihúzni! 
63 A táblázat szükség szerinti sorokkal bővíthető. 
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11. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 
 

a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kc) alpontjában meghatározott kizáró ok 
vonatkozásában 

 

 

Alulírott………………………………., mint a(z)………………………………………………. 
ajánlattevő képviseletre jogosult tagja, a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kc) alpontjában 
foglaltakra tekintettel felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy: 
 
a) van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az 
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik;64 
 
annak megnevezése:65  
  

cégnév: ………………………………... 
 
 székhely: …………………..66 
 
Felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fent megnevezett, az általam képviselt 
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkező szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) 
pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn. 
 
 
b) nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az 
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik.  
 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

         …………………………… 

                                                                                                       Cégszerű aláírás 

                                                
64 Az a) vagy b) pontban foglaltakat kérjük aláhúzni, attól függően, hogy melyik eset áll fenn! 
65 Ezek a részek csak akkor töltendők ki, ha ajánlattevő az a) pontban megjelölt feltételt húzta alá. 
66 Szükség szerint további sorokkal bővítendő. 
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12. sz. melléklet 

 
NYILATKOZAT 

 
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja  

vonatkozásában 
 

 

Alulírott ……………………………………, mint a(z) 

………………………………………….. aláírásra jogosult képviselője a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, 

hogy a(z) 

 

…………………………………………………….. ajánlattevő / közös ajánlattevő / 

alvállalkozó / az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet 67 

 

az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évben a teljes - 

általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele (értékesítés nettó árbevétele) a 

következőképpen alakult: 

 

Eljárást megindító felhívás 
feladásának napját megelőző 

három lezárt üzleti év68 

Teljes nettó árbevétel (HUF) 

… ……………..,- 

… ……………..,- 

… ……………..,- 

Összesen: ……………..,- 

 
 
 
…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 
 

 
………………………………… 

cégszerű aláírás 

                                                
67 A megfelelő aláhúzandó. 
68 Kérjük megadni! 
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KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS ELÉRÉSÉNEK 
VISSZAIGAZOLÁSÁRA SZOLGÁLÓ FORMANYOMTATVÁNY 
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13. sz. melléklet 

 
 

VISSZAIGAZOLÓ ADATLAP 
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK LETÖLTÉSÉRŐL 

 
 

 
Alulírott…………………………, mint a(z)…………………….……………….(név, 
székhely) nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a DEPÓNIA 
Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által 
”Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés keretében”  tárgyban indított 
közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési dokumentumokat az Ajánlatkérő honlapjáról 
alulírott napon letöltöttük és tudomásul vesszük, hogy az eljárásban az érvényes ajánlattétel 
feltétele a Közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérésének (letöltésének) 
visszaigazolása. 
  
 
Közbeszerzési dokumentumokat letöltő gazdasági szereplő elérhetősége, adatai: 
 
Kapcsolattartó személy neve:  
Levelezési címe:  
Telefonszám:  
Telefax:  
E-mail:  
 
 
Közbeszerzési dokumentumok letöltésének napja: 2016. év ……………… hónap 
…………. nap 
 
 
  
Keltezés 
 
 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
 
 


