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ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL 
 
A Lechner Nonprofit Kft., mint Ajánlatkérő összefoglaló tájékoztatót küldött meg a Közbeszerzési 
Hatóság számára, melyet Közbeszerzési Hatóság a KBE-12379/2017 azonosítószámon tett közzé 
a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására. 
 
Ajánlatkérő nevében ezennel felkérem, hogy a 2017. december 28. napján megküldött 
ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban leírtak szerint nyújtsa be 
ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására. 
 
Ajánlattételi határidő: 2018. január 9. 10:00 óra 
 
Ajánlatkérőre vonatkozó információk: 
Lechner Nonprofit Kft.  
1111 Budapest, Budafoki út 59. 
Telefonszám: +36 12792640 
Fax: +36 12792640 
E-mail: zsofia.ozsvart@lechnerkozpont.hu 
 
Az eljárás típusa: 
Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 113. § (1) bekezdése 
szerinti) tekintettel a Kbt. 19. § (4) bekezdésében foglaltakra. 
 
Eljárás nyelve: 
Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar 
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 
 
Az eljárás tárgya:  
 
„Hardver eszközök és  projektorok beszerzése” 
  
A szerződés teljesítésének határideje: 
 

1. rész estében: 
 
A szerződés hatálybalépését követő 30 naptári napon belül. 

2. rész estében: 

A szerződés hatálybalépését követő 30 naptári napon belül. 

Egyéb rendelkezések: 

Az eljárás során felmerülő, az eljárást megindító felhívásban és jelen közbeszerzési 
dokumentumokban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak. 



 

 

1. KÖTET 
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

 
A J Á N L A T T É T E L I  F E L H Í V Á S  

 
1. Ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlapcím): 

Lechner Nonprofit Kft.  
1111 Budapest, Budafoki út 59. 
Telefonszám: +36 12792640 
Fax: +36 12792640 
E-mail: zsofia.ozsvart@lechnerkozpont.hu 

 
Lebonyolító szervezet: 
ÉSZ-KER Kft. 
1026 Budapest, Pasaréti út 83. – BBT Irodaház 
Telefon: +361/788-8931 
Fax: +361/789-6943 
E-mail: eszker@eszker.eu 
Honlap: http://www.eszker.eu/ 
 

 
2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának indokolása: 

Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 113. § (1) 
bekezdése szerinti) tekintettel a Kbt. 19. § (4) bekezdésében foglaltakra. 
 

 
3. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, 

annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei: 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen bocsátja ajánlattevők 
rendelkezésére a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően. Ajánlatkérő a közbeszerzési 
dokumentumokat az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg elektronikus úton is 
továbbítja ajánlattevők részére. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a 
http://lechnerkozpont.hu/oldal/kozbeszerzes elektronikus elérhetőségen is  hozzáférhetővé 
teszi. 
 
 

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
 

1. rész esetében: 
 

20 db Delock Adapter Displayport 1.1 apa - HDMI anya (61849) 
30 db HDMI Kábel 2M Fekete M/M 2 méter  
5 db Logilink Mini DisplayPort 1.2 to HDMI Adapter (Active Type)  
5 db DELOCK Átalakító USB 3.0 to Gigabit LAN Plug & Play  
3 db LENOVO V520-15IKL TWR, Intel Core i7-7700 (4.20GHz), 16GB, 1TB + Windows 10 
Pro 
3 db GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti D5 4GB GDDR5 128bit PCIe (GV-N105TD5-
4GD) Videokártya  
2 db HP Essential kulcsos notebook kábelzár /T0Y14AA/ 
1 db Lenovo ThinkPad Notebook Akkumulátor 6 cellás 68+ ThinkPad T450s 
3 db LG Monitor 24" - 24M47VQ (TN; 16:9; 1920x1080; 5ms; 5M:1; 250cd; HDMI; DVI; 
Dsub; Vesa) 
6 db LG MON LG IPS monitor, 34UM68-P, 34", , 2560x1080, 21: 9, 300 cd, 5 ms, 
2xHDMI, DisplayPort, hangszóró 

mailto:eszker@eszker.eu
http://www.eszker.eu/
http://lechnerkozpont.hu/oldal/kozbeszerzes


 

3 db Western Digital Elements Desktop USB 3.0 2TB 
2 db Dell PC XPS 8920 Intel Core i7-7700K (4.5 GHz) 16GB, 2TB+32GB , Nvidia GTX 1070 
8GB, + Windows 10 Pro 
1 db Lenovo TAB4 10" (ZA2K0124BG) 32GB Wi-Fi + 4G/LTE tablet, Black (Android) 
10 db LENOVO IdeaPad V510 Laptop fekete (80WQ023WHV) + Windows 10 Pro 
4 db LENOVO IdeaPad V510 laptopba 8 GB DDR4 memória Kingston 

 
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint a 

dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő 

hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében 

történt. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 

igazolásáról, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 

módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 

30. Korm. rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű 

terméket elfogad. 

 

A részletes feladatokat a műszaki leírás (5. Kötet), és a szerződéstervezet (3. Kötet) 
tartalmazza. 

 

2. rész esetében: 

 

3 db BenQ TH681+ projektor 

3 db Epson EH-TW6700 Projektor 

3 db BenQ W1070+ DLP 3D projektor 

1 db LG PF1500G FULL HD LED Projektor 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint a 

dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő 

hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében 

történt. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 

igazolásáról, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 

módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 

30. Korm. rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű 

terméket elfogad. 

 
A részletes feladatokat a műszaki leírás (5. Kötet), és a szerződéstervezet (3. Kötet) 
tartalmazza. 

 

CPV kódok: 
1. rész esetében:  
Fő tárgy: 
30000000-9-Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a 
szoftvercsomagok kivételével. 
 
Továbbiak: 
30230000-0- Számítógéppel kapcsolatos eszközök. 
30237000-9 Alkatrészek, tartozékok és kellékek számítógéphez 

30213300-8 Asztali számítógépek 

30213100-6 Hordozható számítógépek 

 
2. rész esetében:  

http://kozbeszerzesfutar.hu/cpv_kodok.aspx?id=17475&cod=32300000-6&denumire=Telev%c3%adzi%c3%b3--%c3%a9s-r%c3%a1di%c3%b3vev%c5%91k%c3%a9sz%c3%bcl%c3%a9k-valamint-hang--%c3%a9s-videofelvev%c5%91-%c3%a9s--visszaj%c3%a1tsz%c3%b3-berendez%c3%a9sek.


 

Fő tárgy: 
30000000-9-Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a 
szoftvercsomagok kivételével. 
 
Továbbiak: 
30230000-0- Számítógéppel kapcsolatos eszközök. 
 

 
 
 

 
5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési 

eljárást lefolytatják: 
 

Minden rész esetében: 
 

Adásvételi szerződés. 
 
6.    A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 
 

Minden rész esetében: 
 

A szerződés hatálybalépését követő 30 naptári napon belül. Ajánlatkérő előteljesítést 
elfogad. 

7. A teljesítés helye: 
 

Minden rész esetében: 
 
A teljesítés helyszíne: 1111 Budapest, Budafoki út 59. 

 NUTS-kód: HU101 
 
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás: 

 
Minden rész esetében: 
 
A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja. 
 
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

 
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást egyösszegben, utólag, a teljesítésigazolásnak megfelelően 
kiállított számla alapján a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 
bekezdései szerint, a szerződésben meghatározott módon átutalással egyenlíti ki a 
kézhezvételt követő 30 napon belül.  
 
Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk. 6:155. §-a szerint meghatározott mértékű 
késedelmi kamatot és költségátalányt fizet a Eladónak. 
 
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes leírását a dokumentáció (szerződéstervezet) 
tartalmazza. 
Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF 
 

http://kozbeszerzesfutar.hu/cpv_kodok.aspx?id=17475&cod=32300000-6&denumire=Telev%c3%adzi%c3%b3--%c3%a9s-r%c3%a1di%c3%b3vev%c5%91k%c3%a9sz%c3%bcl%c3%a9k-valamint-hang--%c3%a9s-videofelvev%c5%91-%c3%a9s--visszaj%c3%a1tsz%c3%b3-berendez%c3%a9sek.


 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a 
szerződéstervezet tartalmazza (3. kötet). 
 

Irányadó jogszabályok: 

• Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§ 

• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 142.§ (1) bek. b) 

pontjának figyelembevételével (fordított ÁFA) 

• A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény 

 

9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) 
ajánlatot: 

 

Minden rész esetében: 

 

Ajánlatkérő nem engedélyezi és nem írja elő többváltozatú ajánlat benyújtását. 

 

10. Részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása: 
 

Jelen eljárásban az Ajánlatkérő a részajánlattételt az alábbiak szerint biztosítja:  
 

1. rész esetében: 
 

20 db Delock Adapter Displayport 1.1 apa - HDMI anya (61849) 
30 db HDMI Kábel 2M Fekete M/M 2 méter  
5 db Logilink Mini DisplayPort 1.2 to HDMI Adapter (Active Type)  
5 db DELOCK Átalakító USB 3.0 to Gigabit LAN Plug & Play  
3 db LENOVO V520-15IKL TWR, Intel Core i7-7700 (4.20GHz), 16GB, 1TB + Windows 10 
Pro 
3 db GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti D5 4GB GDDR5 128bit PCIe (GV-N105TD5-
4GD) Videokártya  
2 db HP Essential kulcsos notebook kábelzár /T0Y14AA/ 
1 db Lenovo ThinkPad Notebook Akkumulátor 6 cellás 68+ ThinkPad T450s 
3 db LG Monitor 24" - 24M47VQ (TN; 16:9; 1920x1080; 5ms; 5M:1; 250cd; HDMI; DVI; 
Dsub; Vesa) 
6 db LG MON LG IPS monitor, 34UM68-P, 34", , 2560x1080, 21: 9, 300 cd, 5 ms, 
2xHDMI, DisplayPort, hangszóró 
3 db Western Digital Elements Desktop USB 3.0 2TB 
2 db Dell PC XPS 8920 Intel Core i7-7700K (4.5 GHz) 16GB, 2TB+32GB , Nvidia GTX 1070 
8GB, + Windows 10 Pro 
1 db Lenovo TAB4 10" (ZA2K0124BG) 32GB Wi-Fi + 4G/LTE tablet, Black (Android) 
10 db LENOVO IdeaPad V510 Laptop fekete (80WQ023WHV) + Windows 10 Pro 
4 db LENOVO IdeaPad V510 laptopba 8 GB DDR4 memória Kingston 
 

2. rész esetében: 

 

3 db BenQ TH681+ projektor 

3 db Epson EH-TW6700 Projektor 

3 db BenQ W1070+ DLP 3D projektor 

1 db LG PF1500G FULL HD LED Projektor 

 



 

 
11. Az ajánlatok értékelési szempontja: 
 
Minden rész esetében: 
 

A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont alapján a legalacsonyabb ár szerinti értékelési 
szempont. 
 
Indokolás: a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb ár, tekintettel arra, 
hogy a 76. § (5) bekezdés szerint ajánlatkérő számára a beszerzés tárgyát képező hardver 
eszközök és projektorok olyan áruk, amelyek csak valamely konkrétan meghatározott 
minőségi és műszaki követelménynek felelnek meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár 
értékelése szolgálja. 
 
 

 

 
12. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
Minden rész esetében:  
 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. 
§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik. 

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró 
okok az eljárás során következnek be. 

A megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az 
ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró 
okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) 
alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes 
európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles 
elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi 
közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt 
be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az 
ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt 
információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk 
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 

Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az 
ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő 
vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, 
nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat 
részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. 

Alvállalkozó (ill. kapacitást nyújtó) vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a 
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont 
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, kapacitást nyújtó szervezetet. Figyelemmel 
a 321/2015. (X. 30.) K.r 17.§-ra. 

Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a 
kizáró okok fenn nem állását, így az ajánlattevők a felhívás megküldésénél nem régebbi 



 

nyilatkozatokkal, igazolásokkal kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok 
hatálya alá. 

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. 

 
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azon 
ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
 

 
13. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatokat és a megkövetelt igazolási mód: 
 
 
 

Műszaki és szakmai alkalmasság 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése 
szerint nyilatkoznia szükséges, hogy az 
általa igazolni kívánt alkalmassági 
követelmények teljesülnek, az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó 
részletes adatokat azonban nem köteles 
megadni. 
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján, 
ajánlatkérő az értékelési szempontra 
figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével 
ezen alkalmassági követelmény igazolása 
érdekében az alábbi dokumentumok 
benyújtását kéri: 
 

M/1. Ajánlattevő ismertesse a 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás 
megküldésétől visszafelé számított 3 évben 
(36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven 
(72 hónap) belül megkezdett, a 
közbeszerzés tárgyának megfelelő területen 
végzett legjelentősebb befejezett, a 
szerződésnek és az előírásoknak 
megfelelően teljesített szállításait (IV. Kötet 
7. sz. melléklet), amelynek tartalmaznia 
kell valamennyi referencia tekintetében 
legalább az alábbiakat:  

- a szerződés tárgyát, 

- a teljesítés idejét (kezdő és befejező 
időpont, év/hónap/nap),  

- a szerződést kötő másik fél nevét és 
elérhetőségét, 

- a szállítás mennyisége; 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem 
rendelkezik az ajánlattételi felhívás 
megküldésétől visszafelé számított 3 évben 
(36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven 
(72 hónap) belül megkezdett, a 
közbeszerzés tárgyának megfelelő területen 
végzett, a szerződésnek és az előírásoknak 
megfelelően teljesített referenciával, 
referenciákkal, amely(ek) vonatkozásában: 
 
- az 1. rész esetében a közbeszerzés tárgya 
szerintini termékek (hardver eszközök) 
darabszáma összesen nem éri el a 73 
darabot 
- a 2. rész esetében a közbeszerzés tárgya 
szerinti termékek (projektorok) darabszáma 
összesen nem éri el a 7 darabot.  
 
- Az előírt refenciaértékeket részenként 
külön-külön legfeljebb 3 szerződésből kell 
teljesíteni.  
 



 

- azt a nyilatkozatot, hogy a teljesítés 
az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelő volt. 

A referenciaigazolásnak, illetve 
nyilatkozatnak tartalmaznia kell a 
referenciabemutatásban előírt valamennyi 
adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy 
a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e.  

A teljesítésre való alkalmasság legfeljebb 3 
referenciával igazolható.  

Konzorcium vagy projekttársaság tagjaként 
teljesített referencia esetében a saját 
teljesítés százalékos arányát szükséges 
feltüntetni.  

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában 
foglaltakra.  

Az M1. alkalmassági követelménynek közös 
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek 
a Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján.  

Ajánlattevő az előírt alkalmassági 
követelményeknek bármely más szervezet 
(vagy személy) kapacitására támaszkodva 
is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9) 
bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 

 
 

 
14.  Ajánlattételi határidő: 
 

2018. január 9. 10:00 óra 
 
Az ajánlatoknak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből 
származó bárminemű késedelem az ajánlattevő felelőssége. 
 
15. Az ajánlat benyújtásának címe: 
 

ÉSZ-KER Zrt. 

1026 Budapest, Pasaréti út 83. Titkárság 

 
16. Az ajánlattétel nyelve: 
 
Minden rész esetében: 
 

Magyar. 

Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, más nyelven nem nyújtható be az ajánlat. 

Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. 
Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az 
esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az 



 

ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű fordításokat annak szem előtt tartásával, 
hogy helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie. 

 
17. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre 

jogosultak: 
 
 
Bontás ideje: 2018. január 9. 10:00 óra 

 

ÉSZ-KER Zrt. 

1026 Budapest, Pasaréti út 83. Tárgyaló 

 
A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak jelen lenni. 
Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (1); (4) és (6) bekezdései szerint jár el. 
 
18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

 

Minden rész esetében: 

Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napig kötve van ajánlatához. 

 
19. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt 

biztosítékokra vonatkozó információ: 
 
Minden rész esetében: 
 

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.  

Nyertes ajánlattevő késedelmi és meghiúsulási kötbér fizetésére köteles az alábbiak és a 
szerződéstervezetben részletezettek szerint: 

 

Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevőkésedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha olyan 

okból, amiért felelős (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 

Ptk.) 6:186. §) a teljesítési határidőt elmulasztja. Minden rész esetében a késedelmi kötbér 

alapja a termékek (teljes) nettó vételára; mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési 

határidőtől számítva a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 

1% mértékű minden megkezdett naptári napra. A 25 naptári napot elérő késedelem esetén 

Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni, mely okán Nyertes ajánlattevő a 

meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.  

 

Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha 

olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) a teljesítés meghiúsul. Meghiúsulásnak értékelendő 

különösen a 25 naptári napot elérő késedelem. A meghiúsulási kötbér alapja a termék nettó 

vételára. A meghiúsulási kötbér mértéke a termék nettó vételárának 25 %-a. 

 

Jótállás: Az „Ajánlati tábla” dokumentum szerint.  

 

20. A közbeszerzés Európai Unióból származó forrásból támogatott? 
 

Minden rész esetében:  



 

Nem  
 
21. Egyéb információk: 

1. A Kbt. 113. § (2) bekezdésére tekintettel bármely gazdasági szereplő, amelynek az 
ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni 
olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító 
felhívást. Az ajánlatkérő az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések bontásakor ismerteti, 
hogy mely gazdasági szereplőknek küldte meg saját kezdeményezésére az eljárást 
megindító felhívást. 

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) (ajánlati 
nyilatkozat) és a Kbt. 66. § (4) bekezdésére. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen 
felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol a 
jogszabály ettől eltérően rendelkezik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlat papír 
alapú példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt 
példányát kell tartalmaznia. 

3. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen 
felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek 
megfelelően elkészítenie és benyújtania: 

a) 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; 

b) az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 
szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat 
nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az 
ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B 
oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen 
azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Ajánlatkérő a 
kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való 
tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; 

c) az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

d) az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti papír példányban kell beadni, és az 
eredetivel mindenben megegyező 1 db elektronikus másolati példányban (ez utóbbi 
esetben pendrive-ot, DVD-t vagy CD-t kérünk az ajánlathoz mellékelni); 

e) A papír alapú és az elektronikus formátum közötti eltérés esetén a papír alapú ajánlat az 
irányadó. 

f) az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; 

g) 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; 

a zárt csomagon „Ajánlat – „Hardver eszközök és  projektorok beszerzése”  valamint: 
„Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” 
megjelölést kell feltüntetni. 

4. Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti 
információk ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell 
jelölni: 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni, 



 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 
ismert alvállalkozókat. A nyilatkozatot adott esetben nemleges tartalommal is szükséges 
megtenni.  

5. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: 
Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ában foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé 
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők 
tekintetében. 

6. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az 
ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását a 
közbeszerzési dokumentumok 2. kötetének 4.5. pontjában meghatározott tartalommal. 

7. Azajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban 
megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő 
lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül 
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor 
kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő 
kockázat az ajánlattevőt terheli. 

8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő és 
az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult 
személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és 
a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját 
egyszerű másolatban (vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzési 
jogosultságot igazoló dokumentumot).  

Amennyiben meghatalmazott személy írja alá a nyilatkozatot, abban az esetben a cégkivonat 
szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott közokiratba vagy teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell, melynek tartalmaznia 
kell a meghatalmazott aláírását is. 

Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű 
másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására. 

9. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint. 

10. Az ajánlathoz csatolni kell a megfelelően kitöltött részletes ártáblát cégszerűen aláírva. 

11. A szakmai ajánlat alátámasztására az ajánlathoz csatolni kell a megajánlott termékek 
leírását (adatlapjátés/vagy prospektusát), amelyből a specifikációban meghatározott 
paramétereknek való megfelelésükegyértelműen megállapítható. A szakmai ajánlat részét a 
műszaki leírás és ártábla „D” oszlopában szereplő„megajánlott tétel” tartalma képezi. 

12. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-péntekig 09.00-16.00 óra között, az 
ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-10.00 óra között lehet leadni. 

13. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást 
nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró 
képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre 
jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás 
mintáját is. 

14. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő a műszaki, illetőleg szakmai 
alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe 
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította 
meg M/1. feltételek vonatkozásában. 

15. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás 
esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második 
munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az 



 

ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapig megérkeznek 
ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő 
kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a 
kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás 
célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást). Az 
ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a 45. § (4) 
bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának 
lehetőségével.  

16. A Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha az 
ajánlattevő hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt 
von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb 
hiánypótlás. 

17. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló 
írásbeli összegezésben megjelölte. 

18. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell 
benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő 
általi felelős fordítását is köteles elfogadni. 

19. Az ajánlathoz csatolni kell a megfelelően kitöltött részletes ártáblát cégszerűen aláírva (IV. 
Kötet 8. sz. melléklet). 

20. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi 
órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 

21. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az 
ajánlattevőnek a szakemberek önéletrajzában bemutatott építési beruházások tekintetében 
a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat 
kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az 
adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlattételi felhívás 
megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a 
fentiek szerint. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott 
árfolyamot. 

22. Irányadó Jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések 
vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási 
rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 

23. Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével. 
 

24. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. 

25. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart. 

26. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban 
és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a 
meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az 
ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes 
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 
tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésben megjelölte. 

27. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Makranczi Ádám (lajstromszám: 
00638) email: makranczi@eszker.eu 

 
27. Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 

 

mailto:makranczi@eszker.eu


 

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. december 28. 



 

2. KÖTET 
ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE 

 
1. A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK TARTALMA 

 
1.1. A közbeszerzési dokumentumok a következő részekből állnak: 

1. KÖTET: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

2. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE 

3. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET  

4. KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

5. KÖTET: MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
1.2. Jelen közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismétlik meg az ajánlattételi 

felhívásban foglaltakat, a közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi felhívással együtt 
kezelendőek. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a 
közbeszerzési dokumentumokat és azok minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlati 
időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be 
minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is 
befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit. 

 
1.3. Az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas 

anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem 
szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő 
számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó), vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a közbeszerzési dokumentumokat, sem 
azokk részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az 
abban leírt szolgáltatások céljára. 

 
2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

 

2.1. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon 
szerezhet: 

 

ÉSZ-KER Zrt. 

1026 Budapest, Pasaréti út 83. Titkárság 

Telefon: +361/788-8931 
Fax: +361/789-6943 

E-mail: eszker@eszker.eu 
 

2.2. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell 
igazolniuk. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a 06-1/789-
69-43-as faxszámra vagy a eszker@eszker.eu e-mail címre küldjenek visszajelzést! 

 

2.3. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail 
címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. 
Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő 
tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön. 

 

3. ELŐZETES VITARENDEZÉS 

mailto:titkarsag@eszker.eu


 

 
3.1. A Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre kell 

benyújtani: 

ÉSZ-KER Zrt.Titkárság 

1026 Budapest, Pasaréti út 83. – BBT Irodaház  
Telefon: +361/788-8931 

Fax: +361/789-6943 
E-mail: eszker@eszker.eu 

 

4. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 

4.1. Közös ajánlattétel a Kbt. 35. § alapján. 

4.2. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

4.3. Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő 
tájékoztatás megadása [Kbt. 56. §], a hiánypótlás, a felvilágosítás [Kbt. 71. §] és indokolás 
[Kbt. 72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, 
tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek 
küldi meg. 

4.4. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé korlátlanul és 
egyetemlegesen felelnek. 

4.5. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében – kivéve a Kbt. 138. § 
(4) bekezdése szerinti jogutódlás esetét – az ajánlattételi határidő lejárta után változás 
nem következhet be. 

4.6. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, 
akkor az ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást. 
A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell: 

• a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá 
kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését; 

• a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről; 

• ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a 
tagok és a vezető között; 

• a számlázás rendjét. 

5. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE 
 
5.1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - 

közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a 
közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat 
tartalmának megfelelően. 
 

5.2. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra 
tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. 
 

5.3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt 
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha 
ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 
harminc nappal meghosszabbodik. 

 
5.4. Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy: 



 

• nem fizethet, illetve számolhat 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 a 
nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

• a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az 
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

 

5.5. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon – ha: 

• a nyertes ajánlattevőben 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; 

• a nyertes ajánlattevő 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. 

Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése 
előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 
5.6. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 
 

5.7. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként 
szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. 
 

5.8. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és 
szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának 
igazolásában. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - 
akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását 
bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt 
nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró 
okok hatálya alatt. 

 

6. TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK: 

 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)  
Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Tel.: +36-1-476-1100 
Fax: +36-1-476-1390 
Honlap: www.antsz.hu 
 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
Munkavédelmi és munkaügyi főigazgató-helyettes 
1024 Budapest, Margit körút 85. 
Telefon: 06 1 346 9414, 06 1 346 9416 
Fax: 06 1 346 9417 



 

E-mail: elnok@ommf.gov.hu 
Honlap: www.ommf.gov.hu 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23 
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95 
Tel.: +36-1-301-2900 
Fax: +36-1-301-2903 
Honlap: www.mbfh.hu 
 
Adózás tekintetében:  
NAV   
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  
Tel.: +36- 1-428-5100 
Fax: +36-1- 428-5382  
Honlap: www.nav.hu 
 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
H-1051 Budapest, József nádor tér 4.  
Levelezési cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.  
Telefon: +36-06-1-374-2700 
Fax: +36-06-1-374-2925  
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 
Honlap:http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek 
 
Környezetvédelem tekintetében: 
Földművelésügyi Minisztérium  
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
Postai cím: 1860 Budapest 
Telefon: 06-1-795-2000 
Telefax: 06-1-795-0200  
E-mail: info@fm.gov.hu  
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek 

mailto:info@fm.gov.hu


 

3. KÖTET 
SZERZŐDÉSTERVEZET 

 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

(az 1-2. rész vonatkozásában) 

tervezet 

 

mely létrejött egyrészről a Lechner Nonprofit Kft. (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.; 
képviseli: ……………………………..; adószám: ……………………………….. cgj. 

szám:……………………………………..), mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),  
 

másrészről …………………………………… (székhely: ………………………………………….., képv.: 

……………………………………….., cg.: ……………………………, adószám: ………………………………, 

bankszámlaszám: …………………………………,) mint Eladó (a továbbiakban: Eladó), 

 

(a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen, időben és feltételekkel: 

 

I. Előzmények 

 

Vevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) III. része 

szerinti nyílt [Kbt. 113. § (1) bek. szerinti] közbeszerzési eljárást folytatott le 2017. évben 

„Hardver eszközök és  projektorok beszerzése”  elnevezéssel.  

Az eljárásban 2 részre lehetett részajánlatot tenni. Jelen szerződés a közbeszerzés eljárásban a 

….. részre meghatározott beszerzési tárgyakra és mennyiségekre terjed ki.  

Az eljárás nyertese – a fenti rész vonatkozásában - az Eladó lett, így a Kbt. vonatkozó 

szakaszainak megfelelően a szerződés vele kerül megkötésre. 

Vevő rögzíti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

8:1. § (1) bekezdés 7) pontja alapján szerződő hatóságnak minősül. 

 

II. A szerződés tárgya 

 

1. Eladó eladja, Vevő megvásárolja a közbeszerzési eljárás műszaki leírásában körülírt, és az 

Eladó ajánlatában megjelölt új informatikai eszközöket (továbbiakban: eszköz vagy eszközök) 

a közbeszerzési eljárás iratanyagában meghatározott műszaki specifikációban, mennyiségben 

és kivitelben. 

2. Felek rögzítik, hogy az „új” kifejezés alatt a jelen szerződés teljesítését megelőzően nem 

használtságot értik a felek.  

3. Érintett mennyiségeket és választékot a jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. 



 

 

4. Felek rögzítik, hogy opciós mennyiséget jelen szerződés nem tartalmaz. 

5. Felek megállapítják, hogy a teljesítés akkor megfelelő, ha a teljesített eszközök a 

jogszabályoknak ill. a közbeszerzési eljárásban meghatározott követelményeknek megfelelően 

valamennyi olyan technikai és jogi feltétellel bírnak, amelyek a rendeltetésszerű használathoz 

szükségesek és egyebekben alkalmasak a rendeltetésszerű használatra. 

6. Felek rögzítik, hogy Eladó a feladat ellátása során az ajánlatában foglaltak és Kbt. 

szabályainak megfelelően alvállalkozó(k) (Ptk. szerint közreműködők) igénybevételére 

jogosult, akként, hogy az Eladó az igénybe vett közreműködő(k)ért úgy felel, mintha a 

munkát maga végezte volna. Nem jogszerű igénybevétel esetén felel mindazon hátrányos 

következményekért is, mely e nélkül nem következett volna be.  

7. Vevő e körben kifejezetten felhívja az Eladó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra. 

8. Felek a szerződés tárgyait jogilag oszthatatlannak tekintik. 

 

III. Az ellenérték 

 

1. Az eszközök ellenértékét (vételár) – mely magában foglal valamennyi, a közbeszerzési eljárás 

dokumentumaiban, ill. jelen szerződésben rögzített kötelezettség ellátásának ellenértékét is - 

a felek az Eladó ajánlata alapján ………………………………Ft+Áfa, azaz ……………………………. 

forint+Áfa összegben állapítják meg.  

2. Az egyes eszközök ellenértékét (egységár) a közbeszerzési eljárás iratanyaga tartalmazza. 

3. A szerződéses árak a teljesítés során kötöttek, és azok semmilyen körülmények között – pl. 

árfolyamváltozás bekövetkezte esetén – sem változhatnak. 

4. A jelen szerződéshez vezető ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a pénzügyi teljesítés 

pénzneme: HUF 

5. A teljesített eszközök ellenértékének megfizetésének feltétele, hogy a hiány-, és hibamentes 

teljesítést (mely nem terjed ki az esetleges ún. rejtett hibákra) a Vevő képviselője igazolja 

(teljesítésigazolás). 

6. Eladó előlegre nem jogosult.  

7. Eladó részszámlázásra nem jogosult. 

8. A számla kiállításának feltétele a teljesítésigazolás megléte. Vevő a vételárat a szerződésszerű 

teljesítést követően, a teljesítésigazolásnak megfelelően kiállított számla alapján a Kbt. 135.§ 

(1), (6) és (11), továbbá a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése alapján, a számla és mellékletei 

kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.  

9. A számla befogadása a teljesítésigazolás egy db eredeti példányával és a köztartozás 

mentesség igazolásával történik (adatbázis lekérdezés, amennyiben nem szerepel a 



 

köztartozásmentes adatbázisban, úgy az adóhatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi 

nemleges igazolás benyújtásával). 

10. Vevő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: 

Art.) 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza. 

11. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy az eszközök fentebb meghatározott 

ellenértéke magában foglal valamennyi, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos 

kötelezettség ellenértékét is. Eladó a fenti ellenértéken kívül jelen szerződéssel kapcsolatosan 

további ellenszolgáltatás-fizetési igényt semmilyen jogcímen nem terjeszthet elő. 

12. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak a fentieknek és a jogszabályoknak megfelelő 

tartalmú és formátumú számla és mellékletei Vevő általi kézhezvétele keletkeztet. 

13. Késedelmes fizetés esetén a Vevő, mint szerződő hatóság a Ptk-ban (6:155.§) meghatározott 

mértékű és a késedelem időtartamával arányos késedelmi kamat és külön jogszabályban 

(2016. évi IX. törvény) meghatározott költségátalány megfizetésére köteles. 

 

 

IV. A szerződés teljesítése 

 

1. A teljesítés határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 30naptári nap. Ajánlatkérő 

előteljesítést elfogad. 

2. A teljesítési helye: 1111 Budapest, Budafoki út 59. 

3. Eladó köteles az eszközöket a IV/1. pontban meghatározott határidőben a teljesítés helyére 

leszállítani, a jelen szerződésben, ill. a közbeszerzési eljárás iratanyagában meghatározott 

egyéb feladatokat ellátni, és az eszközöket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban  

Vevő tulajdonába és birtokába adni.  

4. Felek rögzítik, hogy az Eladó nem köteles az eszközöket üzembe helyezni. 

5. Vevő részteljesítést nem fogad el. 

6. A lerakodás és a teljesítés helyén belül a Vevő által meghatározott helyre történő elszállítás 

az Eladó kötelezettsége, aki köteles a megfelelő tárgyi és személyi feltételeket biztosítani. 

7. Az Eladó 3 munkanappal korábban köteles tájékoztatni a Vevőt a helyszínre szállítás és 

átadás pontos időpontjárólEladó kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy működő szervezet 

székhelyén kell teljesítenie, így kijelenti, hogy a teljesítést a Vevő szervezetének rendjét a 

lehető legkevésbé zavaró módon, a tevékenységet a szükséghez képest nem zavarva végzi. A 

teljesítés a IV/5. pontban megjelölt helyen, kizárólag a Vevőnél irányadó munkaidőben (9-16 

óra között) történhet.  

8. Az átadás-átvétel időpontjában a felek közösen ellenőrzik kizárólag az eszközök darabszámát 

és választékát.  



 

9. Az átadás-átvétel során az Eladó átadja az eszközökkel kapcsolatban azok használati 

útmutatóit, jótállási jegyeit, ill. egyéb releváns dokumentumait. 

10. Amennyiben az átadás-átvétel során bármilyen hiba- vagy hiány állapítható meg, akkor az 

átvételt a Vevő az eszközök vonatkozásában megtagadja. Ebben az esetben az Eladó köteles 

legkésőbb 5 napon belül hiány- és hibamentesen teljesíteni. Az ismételt átadás-átvétel 

időpontjáról az Eladó a Vevőt legalább 2 nappal korábban köteles értesíteni. A megismételt 

átadás-átvételre az átadás átvételre vonatkozó szabályok megfelelően irányadóak.  

11. Felek kifejezetten rögzítik, hogy sem az átvételi elismervény, sem a Kbt. 135. § (1) bek. 

szerinti teljesítésigazolás kiállítása Vevő részéről nem jelenti az ún. rejtett hibák, szabad 

szemmel nem látható hiányosságok – ill. különösen mindazon követelmények esetén, melyre 

műszaki adat előírása került meghatározásra, de mérésre vagy vizsgálatra nem került sor – 

vonatkozásában a hiány-, és hibamentes teljesítés igazolását, vagy bármilyen, a 

szerződésszegésből eredő jogról való részleges, vagy teljes lemondást. 

12. Eladó csak legális, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő forrásból szerezheti be az 

eszközöket, vagy annak bármely részét melyet Vevő kérésére igazolnia kell. Az Eladó 

szavatolja az eszközök tulajdonjogát.  

13. A szerződés teljesítése akkor történik meg, amikor az eszközök (a kapcsolódó 

szolgáltatásokkal együtt) a Vevő részéről teles körűen átvételre kerültek. Ez a tulajdonszerzés 

időpontja. Eddig az időpontig a költség- és kárveszélyviselés az Eladót terhelik, függetlenül 

attól, hogy a termék hol található. 

14. A jelen fejezetben előírt kötelezettségek bármelyikének Eladó általi megszegése súlyos 

szerződésszegésnek minősül. 

 

V. Szerződési biztosítékok 

 

1. Vevő késedelmi kötbérre válik jogosulttá, amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős 

(Ptk. 6:186. §), a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidőt elmulasztja. A 

késedelmi kötbér alapja az eszközök (teljes) nettó vételára, mértéke az eredménytelenül 

eltelt teljesítési határidőtől számítva a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 

11. napjától napi 1 % a kötbéralapra vetítetten. Amennyiben Eladó késedelme a teljesítési 

határidő tekintetében eléri a 25 napot, Vevő érdekmúlás miatt jogosult a szerződéstől elállni, 

és meghiúsulási kötbért követelni.  

2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben olyan okból, amiért Eladó felelős (Ptk. 6:186. 

§) a szerződés teljesedésbe menése meghiúsul, az Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére 

köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke nem teljesített termékek nettó vételárának, mint 

kötbéralap 25%-a. 



 

3. A Vevő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, melynek az Eladó köteles 

8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben az Eladó a felhívás 

kézhezvételét követő 3 napon belül érdemi – indoklással és bizonyítékokkal alátámasztott – 

kimentést nem tesz, akkor a kötbérkövetelés az Eladó részéről elismertnek tekinthető és ezzel 

beszámíthatóvá válik, a Kbt. 135.§ (6) bek. feltételeinek teljesülése esetén. 

4. Vevő a kötbéren felül követelheti a felmerülő kárát is. 

5. Eladó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi eszközök vonatkozásában 

az egyes eszköztípusokra a jelen szerződés 2. sz. mellékletében meghatározott időtartamú 

általános jótállást vállal a teljesítéstől (sikeres átadás-átvétel). Felek kifejezetten rögzítik, 

hogy a fenti jótállási idő nem vonatkozik azon eszközökre, amelyeknél a gyártó vagy 

forgalmazó az 2. számú mellékletben meghatározott időtartamnál hosszabb határidőt határoz 

meg. Ezen eszközökre a gyártó/forgalmazó által meghatározott jótállási határidő az irányadó. 

Amennyiben a gyártó és a forgalmazó által megjelölt jótállási időtartam eltér, akkor a 

magasabb az irányadó. 

6. A jótállás ideje alatt biztosítani kell az eszközök szoftverfrissítését is (amelyeknél ez 

értelmezhető). 

7. A jótállásra a jótállási jegy tartalma az irányadó az alábbiak figyelembevételével. 

8. Eladó által nyújtott jótállási kötelezettség – az érintett hibával kapcsolatban – megszűnik, ha 

a hiba a teljesítést követően keletkezett, különösen: 

- rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat  

- szándékos rongálás vagy erőszakos behatás, 

- elemi csapás, 

- szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás, 

- a szükséges karbantartás hiánya  

miatt következett be. 

9. Felek a jótállás itt nem szabályozott kérdéseiben a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 

rendelkezéseit tekintik irányadónak, függetlenül attól, hogy annak személyi hatálya 

egyébként a Vevőre kiterjed-e. 

10. A jótállás jellegére (helyszíni/nem helyszíni) a jelen szerződés 1 sz. melléklete az irányadó. 

11. A jótállási kötelezettség nem érinti a Vevőt megillető kellékszavatossági jogokat, és azok 

érvényesíthetőségét. 

 

 

VI. A szerződés hatálya 

 

1. Felek jelen szerződés a Felek általi aláírással lép hatályba és a IV/1. pontban meghatározott a 

teljesítési határidőig tart.  



 

2. Felek az indokolás nélküli elállás, felmondás jogát kizárják. 

3. A sérelmet szenvedett fél jogosult a szerződéstől való azonnali hatályú (szankciós) elállásra, 

ha a másik fél súlyos szerződésszegést követ el, és emiatt a sérelmet szenvedett félnek már nem 

áll érdekében a szerződés teljesítése. A súlyos, ill. ismételt szerződésszegés önmagában igazolják 

az érdekmúlást. 

4. Súlyos szerződésszegésnek minősül, különösen 

a. amennyiben Vevő 

a. a szerződésszerűen teljesített eszközöket alapos ok nélkül nem veszi át. 

b. az ellenérték megfizetésével az Eladó fizetési felszólításának kézhezvételét követő 

30 napon túlneki felróhatóan késedelembe esik, 

c. a teljesítést lehetetlenné teszi. 

b. amennyiben Eladó: 

a. jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként meghatározott magatartást 

tanúsítja. 

b. neki felróható okból késedelmi maximumot eléri, függetlenül attól, hogy a 

vonatkozó kötbér érvényesítésre került-e,  

c. amennyiben bármely a Kbt. által előírt kötelezettségét – kivéve ha ahhoz más 

jogkövetkezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály – az Eladó megszegi, 

különösen a Kbt. 136. § (1) bek. a) vagy b) pontjának, 138. § (1) megsértése 

esetén. 

d. ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul; vagy 

e. végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a 

cégbíróságnál benyújtásra került; vagy 

f. vele szemben az illetékes cégbíróság előtt hivatalbóli törlési, vagy egyéb 

megszűntetésre irányuló eljárás indul,  

g. adószámát törlik, 

h. olyan szerződésszegő magatartást, vagy mulasztást tanúsít, mely a támogatás 

teljes összegének felhasználását kizárja, vagy azt veszélyezteti. 

5. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 

amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

a. Eladóban 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; 

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. 

c. Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Eladó 

tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) 

bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíti. 

6. Vevő a szerződést felmondhatja ha: 

a. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 

Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b. Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 

Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 

cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 

valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 

megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

7. Szerződésszegés esetén bármely fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik, 

szerződésszegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő, 

legalább 3 munkanapos (fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő mellett. Az elállási jog 

gyakorlását tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés tényére, és meg 

kell jelölni a súlyos szerződésszegés megállapításának alapjául szolgáló tényt, körülményt. Nem 

kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerződésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott szigorú 

határidő) nem lehetséges. 

 

VII. Együttműködés, titoktartás 

 

1. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen szerződés keretein 

belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek 

nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja. 

2. Eladó a tevékenysége során a tudomására jutott valamennyi a Vevő adatbázisában szereplő 

harmadik személyre, ügyletre vonatkozó adatot köteles titokként kezelni.  

3. Eladó köteles mentesíteni a Vevőt a fentiek miatt a harmadik személyek által a Vevővel 

szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában. Erre nézve az V. fejezet 

vonatkozó pontjainak rendelkezési megfelelően irányadók.  

4. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési 

kötelezettséggel tartozik.  



 

5. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés 

alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban 

lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási 

kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel. 

6. A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások 

szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen szerződés 

alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a 

jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 

7. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Eladó köteles 

minden segítséget Vevő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés 

hatékonysága és Vevő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében. 

8. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Vevő köteles a Közbeszerzési 

Hatóságnak bejelenteni, ha 

a. Eladó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés 

felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján 

alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha 

Eladó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés 

lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés 

leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a 

szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan 

perindításra. 

b. Eladó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított 

megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, 

beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a 

szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján 

alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Eladó szerződő 

fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés 

lehetetlenülését okozta. 

9. Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Eladó nem jogosult a fenti adatok átadása 

miatt a Vevővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely 

átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Vevőnek az 

adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás 

jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a 

Vevőnek felróhatóan következett be). 

10. Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható módon 

igazoló módon tehetik meg érvényesen. A felek a fentieken értik az elektronikus levelezés (e-

mail) formáját is. 



 

11. Felek képviseletére (jognyilatkozat tételére) az ott megjelölt esetleges korlátozásokkal az 

alábbi személyek jogosultak kizárólagosan: 

a) Vevő részéről: 

1. Név, beosztás: …………………………… 

2. Elérhetőségei: …………………….., .……………………., 

………………………….. ill. a Vevő székhelye: ……………………………….. 

3. Jognyilatkozat tétel esetleges korlátozása, a korlátozás köre: 

szerződés módosítására irányuló nyilatkozatot nem tehet 

b) Eladó részéről: 

1. Név, beosztás:  

2. Elérhetőségei: ………………………………….., illetőleg az Eladó 

székhelye 

3. Jognyilatkozat tétel esetleges korlátozása, a korlátozás köre: --- 

12. Felek kötelesek a fenti személy megváltozását haladéktalanul egymásnak bejelenteni azzal, 

hogy ez nem minősül szerződésmódosításnak. 

 

VIII. Egyéb rendelkezések 

 

1. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens 

jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának 

tartalmával ellentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden 

további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező 

érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket 

kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy 

valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) 

és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét 

képezi). 

2. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó nem fizethet, illetve számolhat 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 

Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

3. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) teljesülése 

esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű szerződésmódosítás 

nélkül – módosul az alábbi esetekben: 

a. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a 

nyilvántartásba bejegyzés napjával, 
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b. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása 

esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, 

c. amennyiben a Kbt. ezt nem zárja ki. 

4. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy az Eladót 

mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak 

jogkövetkezményei - ide nem értve az elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért 

felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Vevő átvállaljon az Eladót terhelő 

többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján az Eladót terhelő 

kockázatokat. E körben kijelenti Eladó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben 

foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette. 

5. A szerződés és annak dokumentumainak nyelve a magyar. 

6. Jelen szerződés elválaszthatatlan melléklete a közbeszerzési eljárás iratanyaga (kivéve 

döntések és döntéselőkészítő iratok) – fizikailag nem csatolva. 

7.   Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályai, 

különösen  a Kbt., valamint a Kbt. által engedélyezett körben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V.  törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

8. Eladó ezúton nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 

bekezdés 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

 

Felek képviselői jelen szerződést kellő átolvasás és közös értelmezést követően, mint a 

közbeszerzési eljárás iratainak megfelelő tartalmú szerződést jóváhagyólag írták alá. 

 

_____, 2017. __________ __. 

 

 

 

____________________ ____________________ 

Vevő  Eladó  

 

1. sz. melléklet - mennyiségek és választék 

2. sz. melléklet - egyes eszköztípusokra vonatkozó általános jótállási feltételek 

 



 

4. KÖTET 
AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

 
1. számú melléklet 

 
TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IRATOK VONATKOZÁSÁBAN 

 

 Oldalszám 

Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1. sz. melléklet);  

Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján (2.1. sz./2.2. sz. melléklet)  

Részletes ártábla (cégszerűen aláírva)  

Ajánlati nyilatkozat a a Kbt. 66. § (2), (4) és (6) bekezdése és a Kbt. 65. § (7) 
bekezdése alapján (3/A-3/C.sz. melléklet) 

 

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 – adott esetben 

 

I. ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, 
IGAZOLÁSOK 

 

Nyilatkozat Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan 

(Ajánlattevő vonatkozásában) (4/A. sz. melléklet) 
 

Nyilatkozat Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan 

(alkalmasságot igazoló szervezet) (4/B. sz. melléklet) 
 

 II. FEJEZET: KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT 
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

 

Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan az alvállalkozók kapcsán 
(4/C. sz. melléklet).  

A nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűeknek kell lennie! 

 

III. FEJEZET: AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB 
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

 

Ajánlattevő jogosult, ajánlatban csatolt nyilatkozatot, dokumentumot aláíró 
képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája. Egyéni vállalkozó 
esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának 
csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására. 

 

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre 
jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott 
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalva (5. sz. melléklet) 

 

Konzorciumi megállapodás (közös ajánlattétel esetén)  
A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell: 

• a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni 
(továbbá kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését; 

• a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag 

 



 

részéről; 
• ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a 

tagok és a vezető között; 
a számlázás rendjét. 

Nyilatkozat változásbejegyzésről (6. számú melléklet)  

A szakmai ajánlat alátámasztására a megajánlott termékek leírása (adatlapja 
és/vagy prospektusa), amelyből a specifikációban meghatározott paramétereknek 
való megfelelésük egyértelműen megállapítható 

 

Egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűség igazolása  

IV. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN) 
Önálló 

mellékletben  

V. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT 
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) 

 

+ az ajánlathoz csatolni kell a papír alapú példány képolvasó készülékkel készült 
CD-re vagy DVD-re írt 1 db elektronikus példányát! 

 

 
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, 
az adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

 



 

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT BENYÚJTANDÓ 
IRATOK VONATKOZÁSÁBAN 

 

MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN 
ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

 

M/1. Ajánlattevő ismertesse a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé 
számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül 
megkezdett, a közbeszerzés tárgyának megfelelő területen végzett 
legjelentősebb befejezett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően 
teljesített szállításait, amelynek tartalmaznia kell valamennyi referencia 
tekintetében legalább az alábbiakat:  

- a szerződés tárgyát, 

- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap),  

- a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét, 

- a szállítás mennyisége; 

- azt a nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelő volt. 

(7. sz. melléklet) 

 

AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK 
(ADOTT ESETBEN) 

 

➢ + csatolni kell a papír alapú példány képolvasó készülékkel készült CD-re 
vagy DVD-re írt 1 db elektronikus példányát! 

 

 



 

2.1. számú melléklet 

 

FELOLVASÓLAP 

(önálló ajánlattétel esetén) 

1. Ajánlattevő 

Név:   

Székhely:   

Telefon:   Fax:   

E-mail:   

Adószám: 

 

2. Ajánlattétel tárgya: „Hardver eszközök és  projektorok beszerzése” 
 

3. Ajánlat: 

1. rész: 

Számszerűsíthető értékelési szempontok Ajánlat 

1. Nettó ajánlati ár összesen (Ft) Nettó ....- Ft 

 

2. rész:  

Számszerűsíthető értékelési szempontok Ajánlat 

1. Nettó ajánlati ár összesen (Ft) Nettó ....- Ft 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 

 ______________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 



 

2.2. számú melléklet 

FELOLVASÓLAP 

(közös ajánlattétel esetén) 

1. Ajánlattevői konzorcium 

Név:   

Székhely:   

Telefon:   Fax:   

E-mail:  

Adószám:  

Tagok adatai (név, székhely, adószám):   

  

Tagok adatai (név, székhely, adószám):   

 

2. Ajánlattétel tárgya: „Hardver eszközök és  projektorok beszerzése” 
 

3. Ajánlat: 

 

1. rész: 

Számszerűsíthető bírálati szempontok Ajánlat 

1. Nettó ajánlati ár összesen (Ft) Nettó ....- Ft 

 

2. rész:  

Számszerűsíthető bírálati szempontok Ajánlat 

1. Nettó ajánlati ár összesen (Ft) Nettó ....- Ft 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 ______________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 



 

 
3/A sz. melléklet 

 
AJÁNLATI NYILATKOZAT1 

A(Z) ___ RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN2 
 
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) 
…………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt nyilvántartó 
cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében 
kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), „Hardver eszközök és  
projektorok beszerzése” tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az 
alábbi nyilatkozatot teszem. 
 

I. 

A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meghatározott - 

általunk teljes körűen megismert - dokumentumokon alapszik. 

A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket 

maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon megadott ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy 

ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az ajánlattételi felhívásban megjelölt 

időpontig fenntartjuk. 

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen dokumentáció mellékletét képező 

szerződéstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel teljesítjük. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

                                                 
1Közös ajánlattétel esetén, külön-külön szükséges benyújtani, ajánlattevőnként. 
2 Részajánlatonként külön kérjük csatolni! 



 

 
3/B sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 66. § (4) és (6) bekezdése alapján az alvállalkozókról 
A(Z) ___ RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN3 

 

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 
________________________________ (székhely:__________________________________) 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott4 képviselője „Hardver eszközök és  
projektorok beszerzése” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint 
nyilatkozom az általam igénybe venni kívánt alvállalkozókról. 

I. 
Nyilatkozom, hogy nem kívánok alvállalkozót igénybe venni5.  

 
vagy 

 
II. 

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján6, hogy a közbeszerzés tárgyának 
alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe7: 

A közbeszerzés azon része/részei, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót 
fog igénybe venni 

 

 

 
II. 

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján8, hogy a szerződés teljesítéséhez a 1. 
pontban meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismert 
alvállalkozókat veszem igénybe:  

Alvállalkozó neve, címe, adószáma 

A közbeszerzés azon 
része/részei, amelynek 

teljesítését az alvállalkozó 
fogja végezni 

  

  

 

                                                 
3 Részajánlatonként külön kérjük csatolni! 
4 Kérjük aláhúzással jelölni! 
5 Amennyiben releváns, kérjük aláhúzni! Egyebekben törölhető. 
6
Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont: Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, 

több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek 
teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni. 
7 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”  
8
 Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont:Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, 

több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és 
az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 



 

III. 

A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom továbbá, hogy vállalkozásunk  

 a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
……………………………………-vállalkozásnak9 minősül /  

 nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 
hatálya alá10. 

IV. 

Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattal benyújtott elektronikus másolati példány az ajánlat papír 

alapú példányával mindenben megegyezik. 

 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

                                                 
9 mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a jogszabály 
rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni. 
10 A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni. 



 

3/C. számú melléklet 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a kapacitást nyújtó szervezetekről 

A(Z) ___ RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN11 
 
Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 
________________________________ (székhely:__________________________________) 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott12 képviselője „Hardver eszközök és  
projektorok beszerzése” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során a Kbt. 65. § (7) 

bekezdése alapján13nyilatkozom, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez az 

alábbi szervezet(ek) kapacitására támaszkodva kívánunk megfelelni. 

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 

(név, cím, adószám) 

Az alkalmassági feltétel14, amelynek 
igazolásához a kapacitást nyújtó 

szervezet erőforrására támaszkodik  

(a felhívás vonatkozó pontjának megjelölése) 

  

  

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy 

szabályszerűen meghatalmazott képviselő 

aláírása) 

 

                                                 
11 Részajánlatonként külön kérjük csatolni! 
12 Kérjük aláhúzással jelölni! 
13 Kbt. 65. § (7): Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet 

vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben 

az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az 

eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, 

amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is 

támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben 

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. 
14 Kbt. 65. § (8): Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 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. § (9): A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre 

állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény 

teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet 

valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § 

(1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott 

szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy 

engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt 

kell alátámasztania. 



 

4/A. számú melléklet 
NYILATKOZAT 

Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan 

(ajánlattevő) 

 

A(Z) ___ RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN15 

 

 
Alulírott………………….mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) 
…………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………… (ajánlattevőt nyilvántartó 
cégbíróság neve), ………………………(ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében 
kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése) a Lechner Nonprofit Kft., 
mint Ajánlatkérő által „Hardver eszközök és  projektorok beszerzése” tárgyában 
megindított közbeszerzési eljárásban 

I.  

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet önállóan / alkalmasság igazolására igénybe vett 
más szervezet kapacitásaira támaszkodva16 megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által 
meghatározott alkalmassági követelményeknek. 

Amennyiben ajánlatkérő felhív az alkalmassági követelmények tekintetében a felhívásban előírt 
igazolások benyújtására, úgy azt a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglalt megfelelő határidőn belül. 

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben nem vagy az esetleges 
hiánypótlást követően sem megfelelően nyújtom be az alkalmasság alátámasztását szolgáló 
igazolásokat vagy nyilatkozatokat, akkor ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerinti 
hamis adatközlésre vonatkozó kizáró ok fennállását fogja megállapítani, amely alapján az ajánlat 
érvénytelensége is megállapításra kerül a Kbt. 73. § (1) bekezdés c) és d) pontja alapján. 

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a Kbt. 165. § (8) bekezdés a) pontja szerint 
a Közbeszerzési Döntőbizottság a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján a jogsértés megállapítása 
mellett köteles az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy a közbeszerzési eljárásban részt vett más 
szervezetet vagy személyt - a Kbt. 165. § (11) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - fél 
évtől három évig terjedő időszakra eltiltani a közbeszerzési eljárásban való részvételtől, ha az a 
közbeszerzési eljárás során, illetve közbeszerzési eljárással kapcsolatban hamis adatot 
szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett és a kizárásnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja 
szerinti feltételei fennállnak. 

II.  

Alulírott ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében nyilatkozom, 
hogy cégemet17 

▫ szabályozott tőzsdén jegyzik 

▫ szabályozott tőzsdén nem jegyzik. 

Amennyiben ajánlattevőt szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy18 

▫ az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–
rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról19: 

                                                 
15 Részajánlatonként külön kérjük csatolni! 
16 Kérjük aláhúzással jelölni! 
17 Megfelelő válasz jelölendő! 
18 Megfelelő válasz jelölendő! 



 

a tényleges tulajdonos neve: ____________________, állandó lakóhelye: 
____________________20 

▫ nyilatkozom, hogy nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–
rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonos. 

▫ III. 

▫ Az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében 

meghatározott kizáró okok hatálya alá. 

 

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy 

szabályszerűen meghatalmazott 

képviselő aláírása) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                         
19 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) 
pontja szerint tényleges tulajdonos: 
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül 

vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott 
módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy 
vagy személyes joga szerint jogképes szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi 
szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2 § 

(4) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket 
már meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, 
vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább 
huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 

 
20 Szükség esetén bővíthető! 



 

 4/B. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan 

(alkalmasságot igazoló szervezet) 

 

A(Z) ___ RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN21 

 

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 
________________________________ (székhely:__________________________________) 
alkalmasság igazolására igénybe vett más gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult / 
meghatalmazott22 képviselője a Lechner Nonprofit Kft., mint Ajánlatkérő „Hardver eszközök 
és  projektorok beszerzése” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során az alábbi 
nyilatkozatot teszem az általam igazolni kívánt alkalmassági követelmények tekintetében, az 
eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozóan. 

I. 

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő 
által meghatározott azon alkalmassági követelményeknek, amelyek vonatkozásában az 
ajánlattevő részére kapacitást nyújtunk, így amennyiben ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőt az 
alkalmassági követelmények tekintetében a felhívásban előírt igazolások benyújtására, úgy azt a 
Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglalt megfelelő határidőn belül ajánlattevő közreműködésével 
teljesítem. 
 
Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben nem vagy az esetleges 
hiánypótlást követően sem megfelelően nyújtom be az alkalmasság alátámasztását szolgáló 
igazolásokat vagy nyilatkozatokat, akkor ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont szerinti 
hamis adatközlésre vonatkozó kizáró ok hatályát fogja megállapítani, amely alapján az ajánlat 
érvénytelensége is megállapításra kerül a Kbt. 73. § (1) bekezdés c) és d) pontja alapján. 
 
Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a Kbt. 165. § (8) bekezdés a) pontja szerint 
a Közbeszerzési Döntőbizottság a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján a jogsértés megállapítása 
mellett köteles az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy a közbeszerzési eljárásban részt vett más 
szervezetet vagy személyt - a Kbt. 165. § (11) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - fél 
évtől három évig terjedő időszakra eltiltani a közbeszerzési eljárásban való részvételtől, ha az a 
közbeszerzési eljárás során, illetve közbeszerzési eljárással kapcsolatban hamis adatot 
szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett és a kizárásnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja 
szerinti feltételei fennállnak. 

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

 

                                                 
21 Részajánlatonként külön kérjük csatolni! 
22 Kérjük aláhúzással jelölni! 



 

 

 

 

4/C. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az alvállalkozók és kapacitást nyújtó gazdasági 
szereplők kizáró okok hatálya alatt nem állásáról 

A(Z) ___ RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN23 

 

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 
________________________________ (székhely:__________________________________) 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott24 képviselője a Lechner Nonprofit 
Kft.,mint Ajánlatkérő által „Hardver eszközök és  projektorok beszerzése” tárgyban indított 
közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom az általam igénybe venni kívánt 
alvállalkozók és kapacitást nyújtó gazdasági szereplők kizáró okok hatálya alatt nem állásáról. 
 
Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetve az alkalmasság 
igazolására igénybe vett más szervezetet/szervezeteket. 
 
 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy 

szabályszerűen meghatalmazott képviselő 

aláírása) 

                                                 
23 Részajánlatonként külön kérjük csatolni! 
24 Kérjük aláhúzással jelölni! 



 

5. számú melléklet 

 

MEGHATALMAZÁS 

 

Alulírott ____________________, mint a(z) ________________________________________ 
(székhely: ______________________________) ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság 
igazolására igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel 
meghatalmazom ____________________ (szig.z.: __________; szül.: __________; an.: 
__________; lakcím: ______________________________), hogy a Lechner Nonprofit Kft., 
mint Ajánlatkérő által „Hardver eszközök és  projektorok beszerzése”  tárgyban készített 
ajánlatunkat aláírásával lássa el. 
 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 ______________________________ ______________________________ 
 (meghatalmazó cégjegyzésre jogosult (meghatalmazott aláírása) 
 képviselőjének aláírása) 
 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Aláírás: Aláírás: 

Név: Név: 

Lakcím: Lakcím: 



 

 
6.sz. melléklet 

 

Nyilatkozat változásbejegyzésről 
 
 
Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 
________________________________ (székhely:__________________________________) 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott25 képviselője a(z) Lechner Nonprofit Kft. 
,mint Ajánlatkérő által „Hardver eszközök és  projektorok beszerzése” tárgyban indított 
közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom a változásbejegyzés 
vonatkozásában 
 
Nyilatkozom, hogy nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás26 
 
Vagy 
 
Nyilatkozom, hogy változásbejegyzési eljárás van folyamatban27 
 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolom a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolás is.  
 
 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 
   

  (cégjegyzésre jogosult vagy 
szabályszerűen meghatalmazott képviselő 

aláírása) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
25 Kérjük aláhúzással jelölni! 
26 Megfelelő válasz aláhúzandó! 
27 Megfelelő válasz aláhúzandó! 



 

7. számú melléklet 
NYILATKOZAT 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző 

három évben teljesített legjelentősebb szállításairól28 

A(Z) ___ RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN29 
 

Alulírott ______________________________ mint a(z) ______________________________ (székhely: ______________________________) cégjegyzésre 
jogosult/meghatalmazott képviselője30 ezennel kijelentem, hogy a(z) ______________________________ mint ajánlattevő/ közös ajánlattevő/alvállalkozó/ az 

alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet31 az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző három évben (36 hónapban) az 
alábbi közbeszerzés tárgya szerinti referenciákat teljesítette: 

 

A felhívásban 
előírt 

alkalmassági 
követelmény, 

melynek az 

adott 
referenciával 

meg kíván 
felelni 

Szerződést 

kötő másik fél 
(neve, 

székhelye) 

Teljesítés 
ideje (kezdési 

és befejezési 
határidő naptári 

nap 
pontossággal) 

Az 
árubeszerzés 

tárgya, 
mennyisége 

 

 
Konzorcium vagy 

projekttársaság 
tagjaként a saját 

teljesítés %-os 

megoszlása. 

A teljesítés az 
előírásoknak és a 

szerződésnek 

megfelelően történt? 
(igen/nem) 

      

      

      

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 _________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  
 meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                 
28 Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására benyújtandó nyilatkozat. 
29 Részajánlatonként külön kérjük csatolni! 
30 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni! 
31 A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! 



 

 

5. KÖTET 
 MŰSZAKI LEÍRÁS  

 
 

1. rész „Hardver eszközök és  projektorok beszerzése” 

 

A megajánlott termék csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszköz lehet. Nyertes 
ajánlattevő feladata továbbá a terméknek a teljesítés helyére való leszállítása (szoftverek 
esetében hozzáférés biztosítása, vagy hozzáférési kódok e-mailben történő megküldése 
(beszerzes@lechnerkozpont.hu) is elfogadható). 
A megajánlott terméknek meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki 
leírásban meghatározott műszaki paramétereknek, előírásoknak. 
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen 

ajánlati felhívásban és egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, 

eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy 

védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű 

meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal – az 

adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében – egyenértékű 

termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek 

kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő 

kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő 

által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő 

tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező 

termékre is tehető ajánlat. 

 

A részletes leírást a mellékelt „Műszaki Leírás+ártábla 1.rész” dokumentum tartalmazza (Külön 

fájlként mellékelve). 

 

2. rész „Hardver eszközök és  projektorok beszerzése” 

 

A megajánlott termék csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszköz lehet. Nyertes 
ajánlattevő feladata továbbá a terméknek a teljesítés helyére való leszállítása (szoftverek 
esetében hozzáférés biztosítása, vagy hozzáférési kódok e-mailben történő megküldése 
(beszerzes@lechnerkozpont.hu) is elfogadható). 
A megajánlott terméknek meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki 
leírásban meghatározott műszaki paramétereknek, előírásoknak. 
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen 

ajánlati felhívásban és egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, 

eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy 

védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű 

meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal – az 

adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében – egyenértékű 

termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek 

kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő 

kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő 

által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő 

tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező 

termékre is tehető ajánlat. 



 

 

A részletes leírást a mellékelt „Műszaki Leírás+ártábla 2. rész” dokumentum tartalmazza (Külön 

fájlként mellékelve). 

 
 

 
 


		2017-12-28T11:22:01+0100
	Nem érhetõ el
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




