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1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS  

A FLESCH KÁROLY KULTURÁLIS KÖZPONT RÉSZÉRE (A TIOP-1.2.1.A-15/1 AZONOSÍTÓ SZÁ-
MÚ PROJEKT KERETÉBEN) FÉNY- ÉS HANGTECHNIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE TÁRGYÚ 

KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉVEL INDULÓ 
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN 

1.) Az Ajánlatkérő neve, székhelye telefon és telefax száma, illetőleg elektronikus levelezési címe: 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata  
9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.  
Telefon: +36 96/ 577-800  
Telefax (titkárság): +36 96/ 217-406  
Képviselője: Dr. Árvay István polgármester  
 
Ajánlatkérő kapcsolattartója: 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 
9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11. 
Telefon: +36 96/ 577-807 
Telefax: +36 96/ 577-807 
Kapcsolattartási pont: Tilai László 
E-mail: tilai.laszlo@mosonmagyarovar.hu  
 

További információ beszerezhető (ajánlatkérő nevében eljáró szervezet): 

ENYD – Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.  
1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 80. 
Telefon: +36 1/269-8134 
Telefax: +36 1/201-2861 
E-mail: iroda@enyd.hu 

2.)   A közbeszerzési eljárás fajtája: 

Közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével induló eljárás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) a 122/A. § (1) bekezdése alapján, amely szerint a törvény Har-
madik Részében szabályozott, a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályai alkalmazásá-
nak van helye – azzal, hogy az eljárás indításaként az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás közzé-
tétele helyett legalább három gazdasági szereplőnek köteles egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlat-
tételi felhívást küldeni –, ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt mil-
lió forintot, vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötven millió forintot és az eljá-
rásban tárgyalás tartása nem szükséges. 

Az Ajánlatkérő a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően a törvény Második Részében meg-
határozott szabályok szerint jár el a 122-122/A. §-ban foglalt eltérésekkel [jelen eljárás tekintetében a 
122/A. §-ban foglalt eltérések irányadók].  

3.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi 
feltételei: 

Ajánlatkérő a dokumentációt az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg térítésmentesen bo-
csátja az Ajánlattevő(k) rendelkezésére, illetőleg küldi meg elektronikus úton az ajánlattevő(k) részére 
[Kbt. 52. § (3)].  



4/49 

 

4.) A közbeszerzés tárgya és mennyisége (nómenklatúra): 

A közbeszerzés tárgya: A Flesch Károly Kulturális Központ részére (a TIOP-1.2.1.a-15/1 azonosító számú 
projekt keretében) fény- és hangtechnikai eszközök beszerzése az alábbiak szerint: 

Keverőpultok: 

3 db BEHRINGER XENYX802: keverőpult 2 mono, 2 sztereo, 1 sztereo return - Keverőpult 2 mono, 2 
sztereó, 1 sztereó return 

1 db Roland M-480 Digitális keverőpult  

1 db Roland M-200i digitális keverőpult  

1 db Roland S-2416 digitális stagebox  

2 db Roland S-1608 digitális stagebox  

 

Fénytechnikai eszközök: 

20 db 42100960+IZZÓ GE H64 1000/MF - Reflektorok PAR 64 1000W + izzó CP62 

4 db BEHRINGER LD6230 - Dimmer 6 csatornás, egyszerűen vezérelhető. 6X10A használható TV 
stúdiókba, színházakhoz, élő fellépésekhez. Nagy terhelhetőség. 

1 db BOTEX DC-1224 - Fénypult könnyen kezelhető, 2 preset-es manuális és memóriákkla is rendelkező 
fényvezérlő pult dimmerek vezérléséhez, 2X12CH 

20 db 42100960+IZZÓ GE H64 1000/MF - Pár 64 lámpa test + izzó: színpadi reflektor, fekete. Sűrű 
ahsználatra színházakhoz, koncertekhez. 

10 db  INVOLIGHT SUPERSPOT210 - 10 db ledes színpadi színező lámpa halk működéssel. 

16 db LDR ARIA PC1000 PROFIL LÁMPA+IZZÓ+TERELŐKERETTEL - Optikás lámpa, PC lencsés színházi 
derítő lámpák izzókkal és terelőkerettel. 

6 db ETC SOURCE FOUR junior zoom 25-50 - 575W-os színházi profilfényvető izzókkal 

6 db LDR TONO 2000W FRESNEL LÁMPA+IZZÓ +TERELŐ LEMEZ - Fresnel lencsés színházi derítő lámpák 
izzóval 2000W teljesítménnyel. Színfólia tartó kerettel és terelőkkel. 

3 db BEHRINGER LD6230 - Dimmer egység 6X10A fényszabályozó, 6 csatornás, egyszerűen vezérelhető 
2300W terhelhetőség 

1 db LDR CANTO 1200MSD/MSR MK2 - Fejgép 1200 MSD/MSR MK2 

1 db ZERO 88 SOLUTION FÉNYPULT +BOTEX DMX DD-4 SPLITTER - Fényvezérlő + Splitter. Színháztermi 
fénykezelőpult. 

50 db DRÓTKÖTÉL A LÁMPÁKHOZ 60CM ES  

50 db Önzáró kampó EUROLITE TH-100N 58000732 

 

Mikrofonok: 

20 db SHURE SM58LCE ILL .SM57LCE - Mikrofonok (10 db kardioid vokálmikrofon, 10 db 
hangszermikrofon) 

2 db SHURE BETA 58A - Mikrofonok (2 szuperkardioid vokálmikrofon) 

8 db SENNHEISER EW122G3 / 2db 4es sett - Mikroport szett. Vezetéknélküli csiptetős mikrofon szett, 
UHF, adó.+4db kézi mikrofon 

1 db RODE M5-MP 1SZET +RODE NT-5-S 2DB +AUDIX DP-5A1  SZETT - Hangszer mikrofon szett: 1 pár 
illesztett kardioid ceruza mikrofon, 2 db kismembrános kardioid ceruza mikrofon, Dobszett 
mikrofoncsipeszel és hordtáskával 

Hangtechnikai eszközök: 

3 db QSC RMX2450A - Erősítő koncertek, kamara előadások, kiscsoportos próbák színpadi 
biztosításához, 2X750W/4 ohm 2U 
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2 db JBL SRX715 - JBL SRX715 közép magas 800W-os, két utas, 15"-os, passzív hangfal. A legnagyobb 
teljesítmény állványra helyezhetően. 

6 db HK AUDIO PREMIUM PRO15X - Monitor hangfal. Fullrange multifunkciós hangfal. 15" 
mélyhangszóró+1"driver, 60x40 fokos ltölcsér. 400W RMS (800W csúcs) 
4 db HK AUDIO PREMIUM PRO10XA+KONTÉNER - Aktív monitor konténerrel. Aktív fullrange hang-
fal.10"+1" hangszórók. 90x60 fokos lesugárzás. 600W D osztályú digitális erősítő 

8 db OMNITONIC CONTROL 1 11229606 - Ügyelői hangfal, falra szerelhető, fekete. Kb. 15x23x15 cm 

4 db NUMARK MP103USB CD LEJÁTSZÓ 

20 db K+M 21070 MIKROFON ÁLLVÁNY 

4 db HK AUDIO Premium P:RO 12A 

4 db HK AUDIO Premium P:RO 15A 

4 db HK AUDIO CT 118 SUB 

6 db HK AUDIO CTA 208 Line array mid/ High 

2 db HK AUDIO Contour array rigging frame 

2 db HK AUDIO Key Rack 2.24 erősítő egység 

1 db dbx Drive rack 260 

 
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyel-
met, hogy valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott gyártmányú, 
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivat-
kozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a 
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő 
valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű 
dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén 
– az ajánlattevőnek igazolnia kell. 

A beszerzéssel összefüggő további részletes követelményeket az ajánlattételi dokumentáció, illetőleg 
az annak részeként megküldött szerződéstervezet és műszaki leírás tartalmazza. 

Nómenklatúra (Közös Közbeszerzési Szójegyzék/CPV szerint):  

Fő tárgy: 32340000-8 (Mikrofonok és hangszórók); további tárgyak: 31000000-6 (Villamos gépek, ké-
szülékek, berendezések és fogyóeszközök; világítás); 32351000-8 Tartozékok hang- és video berende-
zéshez. 

5.)  A szerződés meghatározása: 

Adásvételi szerződés – a Flesch Károly Kulturális Központ részére (a TIOP-1.2.1.a-15/1 azonosító számú 
projekt keretében) fény- és hangtechnikai eszközök beszerzése tárgyában. 

6.) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

Teljesítés határideje: 2015. október 30. azzal, hogy ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

7.) A teljesítés helye: 

9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14., hrsz: 1687/9, Magyarország 

NUTS kód: HU221 

8.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: 

Ajánlatkérő támogatásból (a TIOP-1.2.1.a-15/1 azonosító számú projekt keretében) rendelkezik a szer-
ződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel (támogatás mértéke (támogatási intenzitás): 100,000000 
%-os európai uniós támogatás). 
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A szerződés ellenértékének megfizetése a Kbt. 130. § (4) bekezdésének megfelelően szállítói finanszí-
rozással történik – amely során a kifizetésre köteles szervezet a támogatási szerződésnek megfelelő 
módon jár el – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint a 
számla (számlák) kézhezvételének napját követő 30 napon belül, banki átutalással. 

A teljesítés igazolása a Kbt. 130. § (1) bekezdés szerint történik.  

Ajánlatkérő részszámla benyújtását nem teszi lehetővé, Ajánlatkérő az eszközök leszállítását követően 
biztosítja a (vég)számla benyújtását.  

Az ajánlattétel, a kifizetés (elszámolás) és a szerződéskötés pénzneme: Forint (HUF).  

Ajánlatkérő előleget biztosít az ajánlattételi felhívás 9.) pontjában meghatározott előleg-visszafizetési 
biztosíték rendelkezésre bocsátása mellett, a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő 
mértékben a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdésének megfelelően. A szállítói előleg ki-
fizetése és elszámolása tekintetében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (2)-(6) bekezdései meg-
felelően irányadók. Az előleg bekérő benyújtása szempontjából irányadók továbbá a tárgyi projektre is 
vonatkozó, a központi koordinációs szervezet és jogelődje által kiadott Pénzügyi elszámolás részletes 
szabályai című dokumentumban foglaltak. Előleg igénylése esetén az előleg összege a (vég)számla ösz-
szegébe kerül beszámításra. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmét a Kbt. 130. § (6) bekezdésének alkalmazására. 

Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) és (2) be-
kezdései szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek.  

A fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat az ajánlattételi dokumentáció, illetőleg az annak 
részét képező szerződéstervezet tartalmazza. 

9.) A szerződést biztosító mellékkötelezettség(ek): 

Nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő eladó) késedelmi-, hibás teljesítési- és meghiúsulási kötbér 
fizetésére köteles a kötendő szerződésben részletezettek szerint. Az ajánlatkérő (vevő) az előbbieken 
túl a szerződéstől való elállás vagy a szerződés felmondása lehetőségét köti ki a szerződésben megha-
tározott esetek következményeként. 

A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett termék(ek) szerződésben rögzített általános for-
galmi adó nélkül számított ellenértéke, mértéke annak minden megkezdett késedelmes napja után na-
pi 0,5 %-a (a késedelem megszűnésének napjáig), de legfeljebb a teljes általános forgalmi adó nélkül 
számított ellenérték 10 %-a.  

A hibás teljesítési kötbér alapja a hibás teljesítésben érintett termék(ek) szerződésben rögzített általá-
nos forgalmi adó nélkül számított ellenértéke, mértéke annak napi 0,5%-a, a hiba bejelentésétől, an-
nak kijavításáig számítottan, de legfeljebb a teljes általános forgalmi adó nélkül számított ellenérték 10 
%-a. 

Rendkívüli felmondás/elállás esetén az ajánlatkérő meghiúsulási kötbér megfizetését követelheti a 
nyertes ajánlattevőtől, amelynek alapja a szerződésben rögzített teljes általános forgalmi adó nélkül 
számított ellenérték, mértéke 10 %. 

A késedelmi és hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti a nyertes ajánlattevőt (szerződést 
teljesítő eladót) a teljesítés kötelezettsége alól.  

Az ajánlatkérő (vevő) jogosult a kötbér összegét a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő eladó) vele 
szemben fennálló követelésével szemben beszámítással érvényesíteni. 

Több kötbér egyidejű használata esetén a fennálló kötbérigény kumulált összege nem haladhatja meg 
a szerződésben rögzített, az eszközök szállítására vonatkozó általános forgalmi adó nélkül számított 
teljes ellenérték összegének 30 %-át. 

Ajánlattevő előleg igénylése esetén az előleg visszafizetésének biztosítékaként köteles az igényelt elő-
leggel megegyező mértékű előleg-visszafizetési biztosítékot nyújtani azzal, hogy a 4/2011. (I. 28.) 
Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a beszerzési 
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eljárás során kiválasztott ajánlattevő a beszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható 
összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. Az előleg-visszafizetési biz-
tosíték teljesíthető a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint a következő módok vala-
melyikével, a nyertes ajánlattevő (az ajánlattevőként szerződő fél) választása szerint:   

(1) a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellá-
tására kijelölt tagja javára szóló azonnali beszedést (inkasszót) lehetővé tevő, feltétel nélküli fel-
hatalmazó nyilatkozat biztosításával, 

(2) a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellá-
tására kijelölt tagja bankszámlájára történő óvadékként történő befizetéssel (utalással),  

(3) a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellá-
tására kijelölt tagja javára szóló bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával,  

(4) a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására 
kijelölt tagja javára szóló banki készfizető kezesség biztosításával,  

(5) a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellá-
tására kijelölt tagja javára szóló biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességválla-
lást tartalmazó – kötelezvénnyel, 

(6) a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet vállalkozó (eladó) – cégjegyzésre jogosult – vezető 
tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának vagy együttesen legalább 50 
%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása,  

(7) garanciaszervezet által vállalt kezesség,  

(8) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség.  

Az előleg-visszafizetési biztosítékra vonatkozó egyéb rendelkezések tekintetében a 4/2011. (I. 28.) 
Korm. rendelet megfelelően irányadók. 

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a választott előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő ren-
delkezésre bocsátásáról nyilatkoznia kell [Kbt. 126. § (5)]. 

A nyertes ajánlattevőnek garanciát (jótállást) kell vállalnia a szállított eszközök minden hibájára a jog-
szabályban előírtak szerint, de minimum 12 hónapos időtartamra, az eszközök átadásának időpontjától 
számítva. 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlattételi dokumentáció része-
ként a szerződéstervezet tartalmazza. 

10.) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív), illetve részajánlatot: 

Jelen eljárásban többváltozatú (alternatív) és részajánlat ajánlat nem tehető. 

11.) Az ajánlatok értékelési szempontja: 

Az ajánlatok értékelési szempontja jelen eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (Kbt. 
71. § (2) bekezdés a) pont). 

12.a) Kizáró okok: 

Az Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 122. § (1) bekezdésére figyelemmel a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) 
pontjai szerinti kizáró okok érvényesítését határozza meg.   

Ennek megfelelően az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban meghatározott ki-
záró okok hatálya alá tartozik. 

Az eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben meghatáro-
zott kizáró okok fennállnak. 

Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkal-
masság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 56. § (1) 
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bekezdés a)- k) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok 
az eljárás során következett be. Ugyancsak kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) 
bekezdésében szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során követ-
kezett be. 

12.b) A kizáró okok tekintetében megkövetelt igazolási módok: 

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, valamint az 56. § (1) 
bekezdésének kc) alpontjára vonatkozóan a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet 12. §-ban foglaltaknak megfelelően kell eljárni. 

Ennek megfelelően a Magyarországon letelepedett és a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő-
nek egyaránt az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amelyet nem je-
gyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek (a nyilatkozatot az ajánlatté-
teli dokumentáció részeként csatolt nyilatkozatminta tartalmazza). Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabá-
lyozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásá-
ról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint 
definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyi-
latkozatot szükséges benyújtania.  

Előbbieken túl az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igény-
be a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkal-
masságának igazolására igénybe vett más szervezet sem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti ki-
záró okok hatálya alá [Kbt. 58. § (3)]. 

Ajánlattevő köteles nyilatkozni továbbá arról, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (2) bekezdés szerinti kizá-
ró okok hatálya alá (a nyilatkozatot az ajánlattételi dokumentáció részeként csatolt nyilatkozatminta 
tartalmazza). 

A kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolása tekintetében a Közbeszerzési Hatóság által közzétett 
útmutató(k)ra (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám (V. 16.), illetve 2012. évi 61. szám (VI. 1.)) te-
kintettel kell eljárni. 

13.a) A gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmény(ek) (a minimálisan megkövetelt pénz-
ügyi és gazdasági alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok): 

Alkalmatlan az Ajánlattevő gazdasági és pénzügyi szempontból (Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont és (2) 
bekezdés), ha az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három üzleti évben összességében, a 
közbeszerzés tárgya szerinti (fény- és hangtechnikai eszközök szállításából származó) általános forgalmi 
adó nélkül számított árbevétele nem érte el a 6.000.000,- Ft-ot, azzal, hogy amennyiben Ajánlattevő 
újonnan piacra lépő szervezetként nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző há-
rom üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés 
tárgya szerinti (fény- és hangtechnikai eszközök szállításából származó) általános forgalmi adó nélkül 
számított árbevételének el kell érnie legalább a 4.000.000,- Ft-ot. 

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a tel-
jes árbevétel tekintetében nem határoz meg alkalmassági minimumkövetelményt. 

Az ajánlattevő az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseiben 
meghatározott módon is megfelelhet. 

13.b) A gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelés tekintetében előírt igazo-
lási mód: 

Az alkalmassági követelmény igazolható Ajánlattevő 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) be-
kezdés c) pontja szerinti, az előző három üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából származó 
(fény- és hangtechnikai eszközök szállításából származó) – általános forgalmi adó nélkül számított – ár-
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bevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor 
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 

Amennyiben az ajánlattevő a fent nevezett irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor al-
kalmazandó a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése. 

Az Ajánlatkérő a fent meghatározott dokumentum helyett a Korm. rendelet 14. § (8) bekezdése szerint 
egyenértékűként elfogadja az Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt 
alkalmassági követelmény(ek)nek azzal, hogy amennyiben az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsé-
ge merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, úgy a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti felvi-
lágosítás kérés keretében előírhatja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése c) szerinti 
nyilatkozat benyújtását. 

14.a) A műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelmény(ek) (a minimálisan megkövetelt műszaki 
és szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok): 

Alkalmatlan az Ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból (Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pont és (2) be-
kezdés), ha az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző három évben (36 hó-
napban) összességében nem rendelkezik legalább nettó 6.000.000,- Ft értékű, a közbeszerzés tárgya sze-
rinti (fény- és hangtechnikai eszközök szállítására vonatkozó) referenciával (referenciákkal). 

Az ajánlattevő az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseiben meg-
határozott módon is megfelelhet. 

14.b) A műszaki és szakmai alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelés tekintetében előírt igazolási mód: 

Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható az ajánlattételi felhívás feladásától 
visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (fény- és 
hangtechnikai eszközök szállítására vonatkozó) referenciáinak bemutatásával, amely tartalmazza leg-
alább a szerződést kötő másik fél megnevezését illetve a részéről információt adó személy nevét és elér-
hetőségét; az ellenszolgáltatás nettó összegét, a szállítás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az 
előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), 
illetve a teljesítés idejét (legalább - év/hó/nap – megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) a)]. 

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági feltételnek 
való megfelelés igazolására csatolni szükséges továbbá az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásá-
ban részt vevő más szervezet nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást. 

Az Ajánlatkérő a fent meghatározott dokumentum helyett a Korm. rendelet 17. § (6) bekezdése szerint 
egyenértékűként elfogadja az Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt 
alkalmassági követelmény(ek)nek azzal, hogy amennyiben az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsé-
ge merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, úgy a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti felvi-
lágosítás kérés keretében előírhatja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése a) szerinti 
nyilatkozat és 16. § (5) bekezdése szerinti dokumentumok benyújtását. 

15.) A hiánypótlás lehetőségének biztosítása: 

Az ajánlatkérő a Kbt. 67. §-ának megfelelően a hiánypótlás lehetőségét teljes körben, a törvényben 
meghatározottak szerint lehetővé teszi. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdésben foglaltak szerint nem 
korlátozza, illetőleg nem zárja ki az újabb hiánypótlás arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlat-
tevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági sze-
replőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 

16.) Ajánlattételi határidő: 

2015. szeptember 28, 11.00 óra  



10/49 

 

17.) Az ajánlat benyújtásának címe: 

Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – Projekt Iroda (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.) - mun-
kanapokon 09.00 és 12.00 óra között (az ajánlattételi határidő napján 08.00 és 11.00 óra között). Aján-
latkérő az ajánlatok átvételéről átvételi igazolást ad. 

18.) Az ajánlattétel nyelve: 

Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak 
magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani, amelynek egyezőségét (teljes szöveghűségét) cégszerű alá-
írással kell ellátni, illetőleg igazolni (felelős magyar fordítás). A fordítás tartalmának helyességéért az 
Ajánlattevő felelős 

19.) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlat(ok) felbontásán jelenlétre jogosultak meghatá-
rozása: 

Az ajánlatok felbontásának helye: Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – Projekt Iroda (9200 
Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.) 

Az ajánlatok felbontásának időpontja: 2015. szeptember 28, 11.00 óra  

Az ajánlat(ok) felbontásán jelenlétre jogosultak: Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti személyek. 

20.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

Az Ajánlatkérő jelzi, hogy jelen eljárásban az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a dokumentáci-
óban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához kötve van. Az ajánlati kötöttség 
időtartama az ajánlattételi lejártától számított 30 nap, amely időtartam alatt az ajánlatkérő az eljárást 
lezáró döntéséről az ajánlattevő(ke)t értesíti [Kbt. 65. § (1), 83. § (7)]. 

Amennyiben az eljárást lezáró döntést az ajánlatkérő az előbbi időtartamban nem hozza meg, úgy az 
ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevő(ke)t ajánlataiknak az erede-
ti határidőtől számított további legfeljebb 60 napig történő fenntartására azzal, hogy amennyiben az 
ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát 
az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem 
tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az ér-
tékelés során az ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. [Kbt. 65. § (2)]  

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevő(k) részére történt megküldése 
napjától a nyertes ajánlattevő, illetőleg amennyiben ilyen ajánlattevő megjelölésre került, úgy a máso-
dik legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszab-
bodik, a szerződés megkötésére ezen időtartam alatt fog sor kerülni, az ajánlatkérő írásbeli jelzése 
alapján, a Kbt. 124. § (6)-(8) bekezdései szerint. 

21.) Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó in-
formációk: 

Jelen eljárásban ajánlati biztosíték, valamint szerződésben megkövetelt (Kbt. 126. § szerinti) biztosí-
ték(ok) nem kerül(nek) meghatározásra. 

22.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 

2015. szeptember 11. 

23.)  Az ajánlattételre vonatkozó további előírások (egyéb információk): 

23.a) Az ajánlat benyújtásának formai feltételei: az ajánlatot a következő formai követelményeknek is meg-
felelően írásban és zártan, az ajánlattételi felhívás 17.) pontjában megadott címre közvetlenül vagy 
postai úton kell benyújtani az ajánlattételi felhívás 16.) pontjában meghatározott ajánlattételi határ-
idő lejártáig. A zárt csomagoláson (borítékon/dobozon) belül az ajánlatot – részenként – 1 papír alapú 
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és az eredeti nyomtatott példánnyal megegyező 1 db elektronikus (pdf. formátum) példányban kell 
benyújtani, a csomagoláson szerepelnie kell a következőknek: ajánlattevő(k) neve és címe; „AJÁNLAT 
– A FLESCH KÁROLY KULTURÁLIS KÖZPONT RÉSZÉRE (A TIOP-1.2.1.A-15/1 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PRO-
JEKT KERETÉBEN) FÉNY- ÉS HANGTECHNIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE –  CSAK AZ AJÁNLATTÉTELI HA-
TÁRIDŐ LEJÁRTAKOR HIVATALOS ELJÁRÁS KERETÉBEN BONTHATÓ FEL!” felirat. 

Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az aján-
lat 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 le-
gyen; az ajánlat eredeti példányát oldalszámozással kell ellátni olyan módon, hogy az ajánlat oldal-
számozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen azzal, hogy elegendő a szöveget vagy szá-
mokat 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 szá-
mozást (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; az ajánlatnak 
az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok 
oldalszám alapján megtalálhatóak; 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. 

Az ajánlatokat a fentieknek megfelelően elektronikus adathordozón (CD/DVD lemezen) is be kell 
nyújtani 1 példányban, amelyet jelszó nélkül olvashatóan kell elkészíteni és amelyeknek az eredeti 
példányú ajánlatról készített, nem módosítható pdf. file formátumú fájl(oka)t kell tartalmaznia, ille-
tőleg az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az elektronikus példány megegyezik az eredeti 
papíralapúval. 

A felolvasólapot és a nyilatkozatokat cégszerű aláírással kell ellátni, azaz olyan személynek, aki sze-
repel a cégkivonatban, aláírási címpéldányon, vagy meghatalmazással rendelkezik ahhoz, hogy 
Ajánlattevő nevében eljárjon. Ez utóbbi esetben a meghatalmazást az ajánlathoz csatolni szükséges. 
A meghatalmazást közokirati, vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formába kell foglalni, és azon 
szerepelnie kell a meghatalmazott személy aláírásának is. 

23.b) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az ajánlattevő nevét és címét (szék-
helyét, lakóhelyét), valamint az ajánlat(ok) felbontásakor ismertetésre kerülő azon főbb, számsze-
rűsíthető adato(ka)t, amely(ek) az értékelési szempont szerint értékelésre kerül(nek) [Kbt. 60. § (6)] 
(jelen eljárásban az ajánlati ár). Az ajánlati árnak az ajánlat részeként benyújtandó árazott költség-
vetésen (árazatlan költségvetés csatolva) kell alapulnia. 

23.c) Az ajánlatához csatolni szükséges – cégszerűen aláírt – az árazott költségvetést, amelyben szüksé-
ges feltüntetni a megajánlott eszközök típusát (amennyiben értelmezhető). 

23.d) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltét-
eleire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan 
[Kbt. 60. § (3)].  

Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint be-
nyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt pél-
dányát kell tartalmaznia. 

23.e) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozások-
ról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e 
[Kbt. 60. § (5)]. 

23.f) Az ajánlatnak közös ajánlattétel esetén tartalmaznia kell a közös ajánlattevők nyilatkozatát arról, 
hogy közülük melyik ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jo-
gosult képviselő, akit a Kbt. 25. § (2) bekezdésében foglaltak szerint megjelölnek. Közös ajánlattétel 
esetében az ajánlathoz ugyancsak csatolni kell a közös ajánlattevők egymás közötti jogviszonyát ta-
núsító együttműködési megállapodást. 
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 26. § alkalmazására, amely szerint abban az esetben, ha egy 
gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvet-
lenül részt venni a szerződés – részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó 
szerződés – teljesítésében, akkor az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként 
kell, hogy szerepeljen azzal, hogy egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele 
arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi 
adó nélkül számított ellenértékéből. 

23.g) Az ajánlatban a Kbt. 40. § (1) bekezdésének megfelelően meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a 
részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe; illetőleg az ezen 
részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozókat (névvel és címmel), valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, 
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni azzal, hogy az előbbiek sze-
rinti megjelölés és igénybevétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét. 

Az ajánlatban a Kbt. 55. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazása esetén az ajánlatban meg kell je-
lölni az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(ke)t (névvel és címmel) és az aján-
lattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelmé-
nyeket), amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támasz-
kodik. 

23.h) Az ajánlattevőnek a saját vonatkozásában, az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában a közbe-
szerzési eljárásban részt vevő alvállalkozója, illetve a számára a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti, az 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplők tekintetében csatolnia kell az ajánlathoz a 
rá vonatkozó dokumentumot (nyilatkozatot) aláíró, kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) alá-
írási nyilatkozatát, gazdasági társaság esetén az aláírási címpéldányának eredeti vagy egyszerű má-
solati példányát azzal, hogy aláírási címpéldányként (azzal egyenértékűként) elfogadható az ügyvéd 
által ellenjegyzett aláírás-minta is. 

Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevő(k) cégjegyzésre jogo-
sult(ak)ra vonatkozó adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett 
weboldalon az ajánlattevő(k) cégjegyzésre jogosult képviselő(i)re vonatkozó adatai nem találhatóak 
meg, úgy az ajánlathoz csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi kel-
tezésű, az illetékes bíróság vagy hatóság nyilvántartásának kivonatát, vagy ennek hiányában bírósá-
gi vagy hatósági igazolást, Magyarországi bejegyzésű társaság esetén az illetékes cégbíróság vagy az 
Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata 
által kiadott, vagy ezen szervezet adatbázisából közjegyző által letöltött és hitelesített cégkivonatot 
egyszerű másolatban. 

Az ajánlathoz csatolni kell továbbá Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő) 
nyilatkozatát arról, hogy van-e a társaság tekintetében folyamatban változásbejegyzési eljárás 
(nemleges nyilatkozat is csatolandó). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az aján-
lathoz csatolni kell továbbá a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet. 7. §) erede-
ti vagy egyszerű másolati példányát (nemleges tartalmú nyilatkozat is csatoltandó – nyilatkozat 
minta nem kerül csatolásra). 

23.i) Az ajánlat eredeti példányában valamennyi benyújtandó dokumentumot eredetiben vagy egyszerű 
másolatban is be lehet nyújtani, ide nem értve az ajánlattevő(k) által megtett nyilatkozatokat, kü-
lönös tekintettel a 23.e) pont szerinti nyilatkozatra [Kbt. 36. § (3)]. 

Az ajánlatkérő jogosult az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése 
érdekében más állami szervtől vagy gazdasági szereplőtől információt kérni [Kbt. 58. § (4)]. 

23.j) Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni (kivételt képez ez alól a műszaki leírás). Nem magyar 
nyelvű dokumentum csatolása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak ajánlattevő 
általi felelős (nem hiteles magyar nyelvű) fordítását is be kell nyújtani, amelynek egyezőségét (tel-
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jes szöveghűségét) cégszerű aláírással kell ellátni, illetőleg igazolni [Kbt. 36. § (3)]. A fordítás tartal-
mának helyességéért az ajánlattevő felelős.  

23.k) Az ajánlattétellel vagy az ajánlattételi felhívással és a dokumentációval összefüggő tájékoztatási igény 
esetén az Ajánlattevő a kérdéseit kizárólag írásban teheti fel az ajánlattételi felhívás 1.) pontjában 
meghatározott címre telefaxon vagy e-mail útján küldött küldeményben [Kbt. 122. § (5)]. 

23.l) Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő(k) figyelmét, hogy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-
ban a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban álla-
pítja meg az Ajánlattevők gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki és szakmai alkalmassági feltét-
eleit, azok igazolását [Korm. rendelet 20. § (4)]. 

23.m) Az ajánlatkérő ugyancsak felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatában, valamint esetlege-
sen a Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a 
védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatják. Az üzleti 
titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag 
olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése 
szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a (2)–(3) bekezdés szerinti 
elemeket. 

23.n) Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy jelen közbeszerzés – a TIOP-1.2.1.A-15/1 Agóra-multifunkcionális 
közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek 
kialakítása c. projekt keretében – uniós forrásból valósul meg. 

23.o) Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gaz-
dálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, ennek megfelelően projekttársasággal összefüggő 
követelményeket az ajánlattételi dokumentáció nem tartalmaz [Kbt. 27. § (2)]. 

23.p) A 13.a) és 14.a) pontok kiegészítéseként ajánlatkérő közli, hogy a nem forintban megadott gazdasá-
gi és pénzügyi alkalmasság, valamint referenciában szereplő adatokat eredeti devizanemben kéri 
megadni. Az idegen devizanemben megadott adatok forintra történő átszámítását Ajánlatkérő a 
hirdetmény feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által honlapján közzétett hivata-
los középárfolyam figyelembevételével végzi el 

23.q) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség az Ajánlattevőt terheli. 

23.r) Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és a Ptk. előírásai, va-
lamint a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni. 
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2. A FELADAT LEÍRÁSA (MŰSZAKI LEÍRÁS) 
  

MŰSZAKI LEÍRÁS 

A FLESCH KÁROLY KULTURÁLIS KÖZPONT RÉSZÉRE (A TIOP-1.2.1.A-15/1 AZONOSÍTÓ SZÁ-
MÚ PROJEKT KERETÉBEN) FÉNY- ÉS HANGTECHNIKAI ESZKÖZÖK  

BESZERZÉSE TÁRGYÚ ELJÁRÁSHOZ 
 
 

Az ajánlati felhívás 4.) pontjában meghatározott eszközökre vonatkozó részletes leírást és a minőségi 
követelményeket az ajánlattételi dokumentáció jelen fejezete tartalmazza. 

 

Keverőpultok: 

3 db BEHRINGER XENYX802: keverőpult 2 mono, 2 sztereo, 1 sztereo return - Keverőpult 2 mono, 2 
sztereó, 1 sztereó return 

1 db Roland M-480 Digitális keverőpult  

1 db Roland M-200i digitális keverőpult  

1 db Roland S-2416 digitális stagebox  

2 db Roland S-1608 digitális stagebox  

 

Fénytechnikai eszközök: 

20 db 42100960+IZZÓ GE H64 1000/MF - Reflektorok PAR 64 1000W + izzó CP62 

4 db BEHRINGER LD6230 - Dimmer 6 csatornás, egyszerűen vezérelhető. 6X10A használható TV 
stúdiókba, színházakhoz, élő fellépésekhez. Nagy terhelhetőség. 

1 db BOTEX DC-1224 - Fénypult könnyen kezelhető, 2 preset-es manuális és memóriákkla is rendelkező 
fényvezérlő pult dimmerek vezérléséhez, 2X12CH 

20 db 42100960+IZZÓ GE H64 1000/MF - Pár 64 lámpa test + izzó: színpadi reflektor, fekete. Sűrű 
ahsználatra színházakhoz, koncertekhez. 

10 db  INVOLIGHT SUPERSPOT210 - 10 db ledes színpadi színező lámpa halk működéssel. 

16 db LDR ARIA PC1000 PROFIL LÁMPA+IZZÓ+TERELŐKERETTEL - Optikás lámpa, PC lencsés színházi 
derítő lámpák izzókkal és terelőkerettel. 

6 db ETC SOURCE FOUR junior zoom 25-50 - 575W-os színházi profilfényvető izzókkal 

6 db LDR TONO 2000W FRESNEL LÁMPA+IZZÓ +TERELŐ LEMEZ - Fresnel lencsés színházi derítő lámpák 
izzóval 2000W teljesítménnyel. Színfólia tartó kerettel és terelőkkel. 

3 db BEHRINGER LD6230 - Dimmer egység 6X10A fényszabályozó, 6 csatornás, egyszerűen vezérelhető 
2300W terhelhetőség 

1 db LDR CANTO 1200MSD/MSR MK2 - Fejgép 1200 MSD/MSR MK2 

1 db ZERO 88 SOLUTION FÉNYPULT +BOTEX DMX DD-4 SPLITTER - Fényvezérlő + Splitter. Színháztermi 
fénykezelőpult. 

50 db DRÓTKÖTÉL A LÁMPÁKHOZ 60CM ES  

50 db Önzáró kampó EUROLITE TH-100N 58000732 

 

Mikrofonok: 

20 db SHURE SM58LCE ILL .SM57LCE - Mikrofonok (10 db kardioid vokálmikrofon, 10 db 
hangszermikrofon) 
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2 db SHURE BETA 58A - Mikrofonok (2 szuperkardioid vokálmikrofon) 

8 db SENNHEISER EW122G3 / 2db 4es sett - Mikroport szett. Vezetéknélküli csiptetős mikrofon szett, 
UHF, adó.+4db kézi mikrofon 

1 db RODE M5-MP 1SZET +RODE NT-5-S 2DB +AUDIX DP-5A1  SZETT - Hangszer mikrofon szett: 1 pár 
illesztett kardioid ceruza mikrofon, 2 db kismembrános kardioid ceruza mikrofon, Dobszett 
mikrofoncsipeszel és hordtáskával 

 

Hangtechnikain eszközök: 

3 db QSC RMX2450A - Erősítő koncertek, kamara előadások, kiscsoportos próbák színpadi 
biztosításához, 2X750W/4 ohm 2U 

2 db JBL SRX715 - JBL SRX715 közép magas 800W-os, két utas, 15"-os, passzív hangfal. A legnagyobb 
teljesítmény állványra helyezhetően. 

6 db HK AUDIO PREMIUM PRO15X - Monitor hangfal. Fullrange multifunkciós hangfal. 15" 
mélyhangszóró+1"driver, 60x40 fokos ltölcsér. 400W RMS (800W csúcs) 
4 db HK AUDIO PREMIUM PRO10XA+KONTÉNER - Aktív monitor konténerrel. Aktív fullrange hang-
fal.10"+1" hangszórók. 90x60 fokos lesugárzás. 600W D osztályú digitális erősítő 

8 db OMNITONIC CONTROL 1 11229606 - Ügyelői hangfal, falra szerelhető, fekete. Kb. 15x23x15 cm 

4 db NUMARK MP103USB CD LEJÁTSZÓ 

20 db K+M 21070 MIKROFON ÁLLVÁNY 

4 db HK AUDIO Premium P:RO 12A 

4 db HK AUDIO Premium P:RO 15A 

4 db HK AUDIO CT 118 SUB 

6 db HK AUDIO CTA 208 Line array mid/ High 

2 db HK AUDIO Contour array rigging frame 

2 db HK AUDIO Key Rack 2.24 erősítő egység 

1 db dbx Drive rack 260 
 

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, 
hogy valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, 
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbe-
szerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a 
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg 
megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket 
helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. 
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3. FIZETÉSI ÉS TELJESÍTÉSI FELTÉTELEK 
 
 

3.1. Fizetési feltételek 
 

Az ajánlatkérő kijelenti, hogy a beszerzés finanszírozásához szükséges pénzügyi fedezet a szerződés időtar-
tama alatt uniós forrásból (a TIOP-1.2.1.A-15/1 azonosító számú projekt keretében) rendelkezésére áll (tá-
mogatás mértéke (támogatási intenzitás): 100,000000 %-os európai uniós támogatás). 

 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. A köz-
beszerzési eljárás eredményétől függetlenül az ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel 
összefüggésben. 
 

Az ajánlattételi felhívás 8.) pontjában foglaltaknak megfelelően Ajánlatkérő az eszközök leszállítását köve-
tően biztosítja a számla (vég)számla benyújtását.  

Az ajánlatkérő (vevő) a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő eladó) teljesítésének elismeréséről vagy 
az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló 
írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban nyilatkozik (teljesítésigazolás) [Kbt. 
130. § (1)].  

A szerződés ellenértékének megfizetése a Kbt. 130. § (4) bekezdésének megfelelően szállítói finanszírozás-
sal történik – amely során a kifizetésre köteles szervezet a támogatási szerződésnek megfelelő módon jár el 
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint a számla (számlák) 
kézhezvételének napját követő 30 napon belül, banki átutalással. 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. 

Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) és (2) bekez-
dései szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek. 

 
Az ajánlattételi felhívás 8.) pontjának megfelelően az ajánlatkérő előleget a Kbt. és a 2014-2020 programo-

zási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseinek 
megfelelően biztosít. Az igényelhető előleg mértéke legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30 %-ának 
megfelelő összeg (4/2011. (I.28) Korm. rendelet 57/A. § (1)) azzal, hogy előleg igénylése esetén ajánlattételi 
felhívás 8.) pontjában meghatározott előleg-visszafizetési biztosítékot kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bo-
csátani. A szállítói előleg kifizetése és elszámolása tekintetében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § ren-
delkezései megfelelően irányadók. Az előleg bekérő levél benyújtása szempontjából irányadó továbbá a tárgyi 
projekt tekintetében is irányadó Pénzügyi Elszámolás Részletes Szabályai című dokumentum.  

A nyertes ajánlattevőnek (szerződést teljesítő eladónak) az előleg esetlegesen szükségessé váló visszafizeté-
sének biztosítékaként az igényelt előleggel megegyező, illetőleg az alábbiaknak megfelelő mértékű előleg-
visszafizetési biztosítékot kell nyújtania. Az előleg nem megfelelő (szerződésszerű) felhasználása esetére az 
Ajánlatkérő az előleg bekérő levél benyújtásával egyidejűleg a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 57/A. § (3) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos 
irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló azonnali beszedést (inkasszót) lehetővé tevő, 
feltétel nélküli felhatalmazó nyilatkozat biztosítását, vagy a Kormány európai uniós források felhasználásával 
kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja bankszámlájára történő óvadékként történő 

befizetést (utalást), vagy a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági 
feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosítását, vagy a 
Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt 
tagja javára szóló banki készfizető kezesség biztosítását, vagy a Kormány európai uniós források felhasználá-
sával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló biztosítási szerződés alapján 
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kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényt, vagy a gazdasági társaság vagy nonprofit 
szervezet vállalkozó (eladó) – cégjegyzésre jogosult – vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy 
többségi tulajdonosának vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes 
személy tulajdonosainak kezességvállalását, vagy garanciaszervezet által vállalt kezességet, vagy az államház-
tartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség valamelyikének biztosítását 
követeli meg, az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint (Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pont alapján), a 
kifizetésre kerülő előleg (az előleg bekérő levélben szereplő) összeg mértékéig azzal, hogy a nyertes ajánlatte-
vő a megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsé-
ge alól. Az ajánlattevő (szerződést teljesítő eladó) kizárólag ahhoz a számlájához biztosíthatja a fent leírt felha-
talmazó nyilatkozatot, amelyre az Ajánlatkérő, illetőleg a kifizetést teljesítő szervezet az előleget teljesíteni 
fogja.  

Az ajánlattevő (szerződést teljesítő eladó) által nyújtott biztosíték (felhatalmazó nyilatkozat, illetve a Kbt. 
126. § (6) bekezdés b) pontja szerinti más biztosíték) abban az esetben használható fel, ha az ajánlatkérő 
(vevő)/ a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátásá-
ra kijelölt tagja az ajánlattevő (szerződést teljesítő eladó) erre irányuló bizonylatainak/dokumentációjának 
áttekintését követően megbizonyosodik arról, hogy az általa biztosított előleg összege nem vagy nem kizá-
rólag a jelen beszerzési eljárás alapján kötött szerződés teljesítése érdekében került felhasználásra. A szer-
ződésszerű felhasználás érdekében az ajánlatkérő (vevő)/ a Kormány európai uniós források felhasználásá-
val kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja az előleg bekérő levél benyújtását köve-
tően írásban – megfelelő bizonylatokkal és dokumentációval alátámasztott – tájékoztatást kérhet az aján-
lattevőtől (szerződést teljesítő eladótól) az előleg felhasználásáról, illetőleg a még fel nem használt előleg 
rendelkezésre állásáról. Amennyiben az ajánlattevő (szerződést teljesítő eladó) által nyújtott tájékoztatást 
nem tartja kielégítőnek, vagy a szerződést teljesítő eladó a tájékoztatás kérésre 2 (kettő) munkanapon belül 
érdemben nem válaszol, úgy az ajánlatkérő (vevő) jogosult a szerződést teljesítő eladó által biztosított biz-
tosítékot legfeljebb a nyújtott előleg összegének mértékéig érvényesíteni. Az előleg-visszafizetési biztosí-
tékra vonatkozó egyéb rendelkezések tekintetében a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet megfelelően irányadó. 

Előleg igénylése esetén az adott részteljesítést követően az előleg összege a (vég)számla összegébe arányo-
san kerül beszámításra. Ajánlatkérő a fentieken túl az önerő tekintetében - a Kbt. 131. § (2) bekezdésében 
foglaltak szerint - nem nyújt előleget.  

 
Felhívjuk a figyelmet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ára, 

amely szerint a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan kötött szerződések vonatkozásában – ide értve 
a szerződést teljesítő megbízott és az alvállalkozói közötti szerződéseket, megállapodásokat – történő, a 
havonta nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő (szerződést teljesítő megbízott) az 
igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül (lásd alább) – abban az eset-
ben fizethet, ha az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 
napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy az alvállalkozó a kifizetés időpont-
jában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A kifizetést teljesítő (szerződést teljesítő megbí-
zott) a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése után a köztartozás 
erejéig köteles a kifizetést visszatartani azzal, hogy a vissza-tartási kötelezettség az általános forgalmi adóra 
nem terjed ki. Amennyiben az együttes igazolás köz-tartozást mutat és a kifizetés kötelezettje (szerződést 
teljesítő megbízott) ennek ellenére elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az 
alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. Kérjük, hogy a fenti szabályokkal összefüggés-
ben a további részletekről az Art. vonatkozó szabályainak áttekintésével tájékozódjanak.  
 

 

3.2. Teljesítési feltételek 

A feladat teljesítéséhez szükséges minden nemű, teljes körű költség a nyertes ajánlattevőt terheli, ennek 
megfelelően a feladat teljesítéséhez szükséges valamennyi eszköz, műszaki berendezés anyag- és üzem-
anyag-költséget, más járulékos költséget a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania. 
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A szerződés teljesítése során az ajánlatkérő (vevőként) az eladóval üzenetet, közlést csak a szerződésben 
rögzített felek képviselőin keresztül (a szerződésben: a kapcsolattartás fejezet szerint) tesz. A szerződés 
teljesítése során az ajánlatkérő bármikor ellenőrizheti, az ezzel kapcsolatos észrevételeiről jegyzőkönyvet 
készíthet. 
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4. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK MENETE 
 

Az ajánlattételi felhívás 11.) pontjához (értékelési szempontok) kapcsolódva az alábbiakban ismertetjük 
az elbírálás menetét. Az ajánlatkérő az ajánlatokat egy szakaszban, a következő sorrend szerint értékeli.  

Az ajánlatkérő elsőként megvizsgálja, hogy az ajánlat(ok) megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, va-
lamint a dokumentációban meghatározott feltételeknek, és dönt az ajánlattevő(k) szerződés teljesítésére 
való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról, valamint arról, ha az ajánlat az ajánlattételi felhívásban meg-
határozott kizáró ok fennállása miatt érvénytelen. Ezt követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánla-
tok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció tartalmának, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 

 

4.1. Az ajánlatok érvényességének megállapítása 

A Kbt. 74. § (1)-(2) bekezdései szerint az ajánlat érvénytelen, ha 

a) azt az ajánlati, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be; 

b) az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban, illetve részvételi jelentke-
zésben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követel-
ményeknek [24. §]; 

c) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezetet az eljárásból kizárták; 

[az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatokat, kizáró okokat az ajánlatkérő az ajánlattételi 
felhívás 12.a) pontjában határozta meg – amennyiben e feltételeknek az ajánlattevő nem felel meg, úgy 
az ajánlata érvénytelen!] 

d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmas-
sági követelményeknek; 

[a minimálisan megkövetelt gazdasági és pénzügyi alkalmasság, valamint műszaki és szakmai alkalmasság 
megítéléséhez szükséges adatokat/igazolási módokat az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 13.) és 14.) 
pontjaiban határozta meg] 

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok 
ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 

f) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [69. §]; 

g) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást 
tartalmaz [70. §]; 

h) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél 
kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. 

[jelen eljárásban ajánlati biztosíték előírására nem került sor] 
  
A Kbt. 75. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállal-
kozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki 

a) a kizáró okok [56-57. §] hatálya alá tartozik; 

b) részéről a kizáró ok [56-57. §] az eljárás során következett be. 
 
A Kbt. 75. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból 

a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdése], 
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbá-
nást nyújtani [2. § (5) bekezdése]. 

 

Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 15.) pontja alapján hiánypótlási lehetőséget biztosít. Az ajánlatké-
rő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben lehetővé teszi. A hiánypótlás során az ajánlat úgy módosítható, 
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úgy egészíthető ki, hogy megfeleljen az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a közbeszerzésre vonat-
kozó jogszabályok előírásainak azzal, hogy a hiánypótlás nem járhat a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt 
alapelvek sérelmével vagy az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés 
feltételeire adott tartalmi ajánlat módosításával. 

A hiánypótlásnak elsősorban az ajánlatkérő (ajánlatkérő nevében eljáró szervezet) által az összes ajánlat-
tevőnek egyidejűleg, közvetlenül, írásban (várhatóan faxon és/vagy e-mail-ben) küldött hiánypótlási felhí-
vás alapján lehet eleget tenni, amelyben az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel 
biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, ugyanakkor az ajánlattevő a hiánypótlás során akár a hiánypótlási fel-
hívásban nem szereplő hiányokat is pótolhat, az ajánlatkérő által meghatározott hiánypótlási határidőig. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 26. § nem megfelelő alkalmazása esetén az ajánlatban alvállalkozóként 
megjelölt gazdasági szereplő közös ajánlattevőnek minősíthető, amely a hiánypótlás keretében elvégezhető 
[Kbt. 67. § (3) bekezdés]. 

A hiánypótlás lezárulta után az ajánlatkérő meggyőződik arról, hogy a hiánypótlást követően – adott 
esetben – a benyújtott ajánlati példányok hiánypótlással nem érintett tartalma megegyezik-e az eredeti 
ajánlat tartalmával. Eltérés esetén, vagy ha a hiánypótlást nem, vagy nem megfelelően teljesítették, az 
ajánlatkérő kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) fogja figyelembe venni az elbírálás során. 

 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolá-

sok tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet (a felvilágosítás kéréssel 
összefüggő részletes szabályokat a Kbt. 67. §-a tartalmazza).  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatkérő köteles az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tar-
talmát megalapozó adatokat, valamint indokolást kérni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára 
figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg 
tekintetében, amely a Kbt. 71. § szerint önállóan értékelésre kerül (az irreálisan alacsony árra vonatkozó indo-
kolás kéréssel összefüggő részletes szabályokat a Kbt. 69. §-a tartalmazza). 

 
 

4.2. Az ajánlatok érvényességének megállapítása a beérkezett ajánlat alapján, illetőleg az 
ajánlatok összehasonlító értékelése 

Az ajánlatkérő a ki nem zárt ajánlattevő(k) által benyújtott, érvényes ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban 
rögzítetteknek megfelelően (jelen eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás ajánlat szempontja 
alapján [Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pont] – bírálja el.  
 

Az ajánlati árnak (az ellenszolgáltatás összegének) tartalmaznia kell a dokumentációban foglaltaknak meg-
felelően történő megvalósítással kapcsolatos valamennyi költséget és díjat, összesített módon. Az ajánlati 
árat az ajánlattételi dokumentáció 2. fejezetében meghatározott árukra és kapcsolódó feladatokra vonatkozó 
összesített (egyösszegű) áron kell az ajánlatban szerepeltetni (ÁFA nélkül) a szerződés teljes időtartamára 
vonatkozóan. Az ajánlati árat az ajánlat részeként benyújtandó árazott költségvetés alapján kell meghatá-
rozni. 

Az ajánlati árat az ajánlathoz csatolt ajánlati adatlapon (felolvasólapon), a fentieknek megfelelő módon, 
Forintban kell meghatározni. Az ajánlati ár kedvezőbb, ha minél alacsonyabb. 

 
Az eljárás nyertese azon ajánlattevő, aki (amely) a legalacsonyabb összegű ajánlati árat ajánlja az ajánlat-

kérő számára, figyelemmel a Kbt. 74. § (4) bekezdésére is. 
 
A Kbt. 62. § (3) bekezdése szerint: „Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét 

(székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont 
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.” Ez alapján az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy 



21/49 

 

a jelen eljárásban számszerűsíthető értékelési szempontnak egyedül az ajánlati ár minősül, így az ajánlatte-
vők adatain túl a bontási eljárás során kizárólag ezen értékelési szempont szerinti adat (az ajánlati ár) kerül 
ismertetésre és jegyzőkönyvezésre.  

 
Az ajánlatok értékelése során az ajánlattételi felhívásban rögzített értékelési szemponton kívül semmi-

lyen más többletvállalás nem értékelhető, a Kbt. előírásaira tekintettel az ajánlatkérő minden ilyenre való 
utólagos ajánlattevői észrevételt/kifogást kénytelen elutasítani. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatkérő eredményhirdetést jelen eljárásban nem tart, ugyanakkor az 
ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül elbírálja és az ajánlatok érintő döntéséről (döntéseiről) közvet-
lenül tájékoztatja az ajánlattevő(ke)t. Az eljárás lezárásaként az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdése sze-
rinti összegezést készít és közvetlenül megküldi az ajánlattevő(k)nek(az ajánlatkérői döntésekkel és az 
ajánlatok elbírálásáról szóló összegezéssel összefüggő részletes szabályokat a Kbt. 65. § (1) bekezdése, illet-
ve a 77. §-a tartalmazza). 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlattevő(k) előzetes vitarendezés kezdeményezésére jogosult(ak), ha ál-
láspontja (álláspontjuk) szerint egészben vagy részben jogsértő az ajánlatkérő bármely eljárási cselekménye 
vagy a közbeszerzési eljárásban keletkezett bármely dokumentum, illetve az írásbeli összegezés (az előzetes 
vitarendezéssel összefüggő részletes szabályokat a Kbt. 79. §-a tartalmazza). Az előzetes vitarendezési kérel-
met a Kbt. 79. § (3) bekezdésének megfelelően kizárólag elektronikus levélben vagy telefaxon lehet benyújta-
ni az ajánlatkérőnek az ajánlattételi felhívás 1.) pontjában meghatározott elérhetőségére 
(tilai.laszlo@mosonmagyarovar.hu, +36 96/577-807) és az ajánlatkérő nevében eljáró szervezetnek az aján-
lattételi felhívás 1.) pontjában meghatározott elérhetőségére (iroda@enyd.hu, 1-201-2861). 
  

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatkérő az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a 
nyertes szervezettel (személlyel) – közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) – írás-
ban köti meg az eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelő-
en, az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésétől számított harminc napon belül (a szerződés-
kötéssel összefüggő részletes szabályokat a Kbt. 124. §-a tartalmazza). 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárás során az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők (ajánlattevők) között 
minden kapcsolattartás (nyilatkozattétel) - ha a Kbt. szabályaiból más nem következik – kizárólag írásban 
történhet az ajánlatkérőnek az ajánlattételi felhívás 1.) pontjában meghatározott címein (elérhetőségein) 
és/vagy az ajánlatkérő nevében eljáró szervezetnek az ugyanott meghatározott címein (elérhetőségein) (a kap-
csolattartással összefüggő részletes szabályokat a Kbt. 35. §-a tartalmazza). 

 
 
 

4.3. Kiegészítő tájékoztatás nyújtása az eljárás során 
 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő(k) – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlattételi 
felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást 
kérhet(nek) az ajánlatkérőtől az alábbi címen: ENYD – Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó 
Kft., 1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 80. (további elérhetőségi adatok az ajánlattételi felhívás 1.) pontjá-
ban). 

Az ajánlatkérő vagy a nevében eljáró szervezet a válaszokat a Kbt. 122. § (5) bekezdésében meghatáro-
zottak szerint, az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben, telefaxon és/vagy elektronikus úton 
adja meg.  

A kiegészítő tájékoztatás kizárólag elektronikus levélben, faxon, ajánlott postai vagy személyesen kézbesí-
tett küldeményben kérhető azzal, hogy a kérdéseket (az eredeti kérdésfeltevési módtól függetlenül) a 
tilai.laszlo@mosonmagyarovar.hu és az iroda@enyd.hu elektronikus címekre is meg kell küldeni, szerkeszt-
hető formátumban. 

mailto:iroda@enyd.hu
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 5. SEGÉDLET AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ (NYILATKOZAT-MINTÁK)  
 

Az ajánlattételi dokumentáció részeként a következő nyilatkozat-minták kerültek csatolásra, amelyeket 
megfelelően kitöltött tartalommal az ajánlat részeként be kell nyújtani. 

1. sz. melléklet – Ajánlat előlap 

2. sz. melléklet – Felolvasólap 

3. sz. melléklet – Nyilatkozat a kizáró okok hatálya alatt nem állásról  

4. sz. melléklet – Nyilatkozat az alvállalkozó(k), illetve az alkalmasság igazolására igénybe vett más szerve-
zet kizáró okok hatálya alatt nem állásáról 

5. sz. melléklet – Nyilatkozat az előző három évi közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről (amennyiben az 
ajánlattevő az alkalmassági feltételt nem a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (8) bekezdése sze-
rint igazolja) 

6. sz. melléklet – Nyilatkozat az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelménynek való 
megfelelésről (amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági feltételt a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
14. § (8) bekezdése szerint igazolja) 

7. sz. melléklet – Referenciák ismertetése (amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági feltételt nem a 
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdése szerint igazolja) 

8. sz. melléklet – Nyilatkozat az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek való 
megfelelésről (amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági feltételt a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
17. § (6) bekezdése szerint igazolja) 

9. sz. melléklet – Nyilatkozat a közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítésében közreműkö-
dő és az alkalmasság igazolásában részt vevő személyekről/szervezetekről (Kbt. 40.§ (1) bekezdés és az 
55. § (5) bekezdése szerint) 

10. sz. melléklet – Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás feltételeinek elfogadásáról és a KKV státuszról (Kbt. 
60. § (3) és (5) bekezdései szerint) Eredeti példány csatolandó! 

 
A Kbt. 49. § (2) bekezdésére figyelemmel az ajánlatkérő meghatározza az ajánlat részeként benyújtandó 

további dokumentumok, igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, amelyek a fentieken túl a következők. 

1. Tartalomjegyzék (ajánlattételi felhívás 23.a) pont) 

2. Árazott költségvetés (ajánlattételi felhívás 23.c) pont) 

3. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerinti referencia nyilatkozat(ok) vagy igazo-
lás(ok) (amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági feltételt nem a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
17. § (6) bekezdése szerinti igazolja) (ajánlattételi felhívás 14.b) pont)   

4. Aláírási címpéldány(ok) (ajánlattételi felhívás 23.h) pont) 

5. Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlati pél-
dány megegyezik a papír alapú példánnyal (ajánlattételi felhívás 23.a) pont) 

6. Nyilatkozat a változás bejegyzési eljárás tekintetében  

7. Nyilatkozat az előleg visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásá-
ról(ajánlattételi felhívás 9.) pont) 

8. Adott esetben - közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők egymás közötti jogviszonyát tanúsító 
együttműködési megállapodás (ajánlattételi felhívás 23.f) pont) 

9. Alkalmasság igazolásában részt vevő személyek/szervezetek esetén – adott esetben – a Kbt. 55. § (5) és 
(6) bek. szerinti nyilatkozat(ok) (ajánlattételi felhívás 23.h) pont) 
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1. sz. melléklet 
 
Ajánlattevő neve:  ..............................................  

             székhelye:  ..............................................  

 
Ajánlattevő kapcsolattartója1 

             neve/beosztása:  .....................................  

             telefonszáma: .........................................  

             telefax-száma:  ........................................  

             e-mail címe:  ...........................................  
 
 

AJÁNLAT  
(ELŐLAP)  

 
 

A(Z) ____________________________ (AJÁNLATTEVŐ NEVE) AJÁNLATA 

 

A MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

 

A FLESCH KÁROLY KULTURÁLIS KÖZPONT RÉSZÉRE 
(A TIOP-1.2.1.A-15/1 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN) 

FÉNY- ÉS HANGTECHNIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE 
TÁRGYÚ 

 
 
 

 
NEMZETI ELJÁRÁSREND SZERINTI  

KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
MEGKÜLDÉSÉVEL INDULÓ 

(122/A. § (1) BEKEZDÉS SZERINTI) 
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN 

 

………………, 2015. ………… ………… 
 

                                                 
1 Az ajánlattevő olyan kapcsolattartót és olyan elérhetőségi adatokat, így különösen olyan telefax számot köteles megjelölni, ame-
lyen az ajánlattevő kapcsolattartója folyamatosan (akár munkaidőn túl is) elérhető, képes az eljárással összefüggő értesítések foga-
dására azzal, hogy az előbbi követelménynek meg nem felelő elérhetőségi adat hiányából fakadó felelősség az ajánlattevőt terheli 
(ilyen elérhetőség hiányában az ajánlatkérő/ajánlatkérő nevében eljáró szervezet az elektronikus és/vagy a postai utat alkalmazza a 
telefax helyett). 
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2. sz. melléklet 
 
Ajánlattevő neve:  ..............................................  

             székhelye:  ..............................................  
 
 
 

FELOLVASÓLAP 
[Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint] 

 

Az ajánlat főbb, számszerűsíthető adatai 
 

Tekintettel a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata által indított „a Flesch Károly Kulturális Központ 
részére (A TIOP-1.2.1.A-15/1 azonosító számú projekt keretében) fény- és hangtechnikai eszközök be-
szerzése” tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével induló közbe-
szerzési eljárás dokumentációjának 4. pontjában foglaltakra, összhangban a Kbt. 60. § (6) bekezdésével az 
alábbiakban megjelöljük az ajánlattevő(k) nevét és címét (székhelyét/lakóhelyét), valamint az alábbi szám-
szerűsíthető értékelési szempontotokat. 
 

Ajánlattevő(k) neve2:   

Ajánlattevő(k) címe (székhelye/lakóhelye):  

 
 
 

Az értékelési szempont megnevezése Az ajánlatban foglalt érték 

Ajánlati ár3 (az ellenszolgáltatás összege): Ft + ÁFA 

 
 

A fenti ajánlati ár magában foglalja az ajánlattételi felhívás 4.) pontjában, illetve a dokumentáció 2. fejeze-
tében meghatározott áruk és kapcsolódó feladatok megjelölt mennyiségének teljes, összesített ellenértékét 
a szerződés teljes időtartama alatt.  
 

Kelt: 2015. _____________  ___   
  _________________________ 

  cégszerű aláírás 
a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak) részéről 
 

                                                 
2 Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőt meg kell jelölni további táblázatok csatolásával, illetőleg az ajánlat-
tételi felhívás 25.g) pontjának megfelelően alkalmazandó a Kbt. 25. § (2) bekezdése is.  
3 Az ajánlati árat az ajánlathoz csatolandó árazott költségvetés alapján kell meghatározni. 
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3. sz. melléklet 

 
Ajánlattevő neve:  ..............................................  

             székhelye:  ..............................................  

 
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALATT NEM ÁLLÁSRÓL 

[Kbt. 122. § (1) bekezdése szerint] 

 

Alulírott ...................................................... (név), mint a ...................................................... (cégnév) 

................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) kötelezettségvállalásra feljo-

gosított vezetője a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. § (1) bekezdése szerinti nyilat-

kozattételi kötelezettségnek eleget téve ezennel kijelentem, hogy a 

 

............................................................................ (cégnév)  

........................................................ (cím) vonatkozásában 
 
a Kbt. 56. § (1) bekezdésében a)-k) pontjában foglalt feltételek nem állnak fenn, miszerint az eljárásban 
nem lehet ajánlattevő aki: 

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

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncse-
lekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevé-
kenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 
5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, 
vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; 

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - 
a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett 
eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és 
ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen meg-
állapított időtartam végéig; 

g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén а munka-
ügyi hatóság általa munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996 . évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem 
régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban 
megállapított és а központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti ha-
tóság által а harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti 
közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűn-
szervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztege-
tés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az eu-
rópai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető 
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Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmé-
nyek, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, 
hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes 
joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bí-
rósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével 
kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jog-
erős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 
10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, 
annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; 

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, 
vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Ma-
gyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy 

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban 
kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót 
figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jöve-
delme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyaror-
szágon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betud-
ható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, 

kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszíro-
zása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tény-
leges tulajdonosa nem megismerhető. 

 

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műsza-

ki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a, illetőleg a 2. § i) pont 

ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint nyilatkozom, hogy az általam képviselt társaság 

- olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek  

vagy (a  megfelelő válasz aláhúzandó, a nem megfelelő válasz törölhető) 

- olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén4 

Amennyiben a társaság olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, úgy erre 

figyelemmel nyilatkozom, hogy a társaságnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szerinti tényleges tulajdonosai a következő(k): 

1. ________________________ (név), _______________________________ (állandó lakóhely) 

2. ________________________ (név), _______________________________ (állandó lakóhely) 

3. ________________________ (név), _______________________________ (állandó lakóhely) 

 

 

                                                 
4 A megfelelő válasz aláhúzandó, a többi válasz-lehetőség törlendő a nyilatkozat-mintából! 
Az ajánlattételi felhívás 12.b) pontja alapján felhívjuk a figyelmet, hogy a Magyarországon letelepedett és a nem Magyarországon 
letelepedett ajánlattevőnek egyaránt az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amelyet nem jegyez-
nek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek (a nyilatkozatot a fentiek szerint a nyilatkozatminta tartal-
mazza). Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált 
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. 
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Alulírott ...................................................... (név), mint a ...................................................... (cégnév) 

................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) kötelezettségvállalásra feljo-

gosított vezetője a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. § (1) bekezdése szerinti nyilat-

kozattételi kötelezettségnek eleget téve továbbá kijelentem, hogy a 

 

............................................................................ (cégnév)  

........................................................ (cím) vonatkozásában 

 
a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében foglalt feltételek nem állnak fenn, miszerint az eljárásban nem lehet aján-
lattevő aki: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közve-

tetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi sze-

mély vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában 

meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati há-

nyaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira 

vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. 
 
 

Jelen nyilatkozatot a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata által indított, „a Flesch Károly Kulturális 

Központ részére (A TIOP-1.2.1.A-15/1 azonosító számú projekt keretében) fény- és hangtechnikai eszkö-

zök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
Kelt: 2015. _____________  ___   
  _________________________ 

  cégszerű aláírás 
a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak) részéről 
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4. sz. melléklet 
 
Ajánlattevő neve:  ..............................................  

             székhelye:  ..............................................  
 
 

NYILATKOZAT AZ ALVÁLLALKOZÓ(K), ILLETVE AZ ALKALMASSÁG  
IGAZOLÁSÁRA IGÉNYBE VETT MÁS SZERVEZET KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALATT 

NEM ÁLLÁSÁRÓL 
[a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint] 

 

Alulírott ...................................................... (név), mint a ...................................................... (cégnév) 

................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) kötelezettségvállalásra feljo-

gosított vezetője a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 58. § (3) bekezdésben foglalt nyilat-

kozattételi kötelezettségnek eleget téve ezennel nyilatkozom, hogy  
 

............................................................................ (cégnév)  

................................................................................. (cím)  

a jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítése során nem vesz igénybe olyan alvállal-
kozót, illetőleg az alkalmasság igazolására nem támaszkodik olyan szervezet kapacitásaira, amely(ek) az 
alábbi kizáró okok hatálya alá tartozik: 
 

Kbt. 56. § (1) bekezdése tekintetében: 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétet-
tek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő sze-
mélyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben 
van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncse-
lekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek te-
vékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. 
törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás 
ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlá-
tozta; 

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; 

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - 
a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett 
eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és 
ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen meg-
állapított időtartam végéig; 

g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén а munka-
ügyi hatóság általa munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996 . évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél 
nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozat-
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ban megállapított és а központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendé-
szeti hatóság által а harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 
szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűn-
szervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztege-
tés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az eu-
rópai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmé-
nyek, bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, 
hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes 
joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bí-
rósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével 
kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jog-
erős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 
10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, 
annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; 

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, 
vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Ma-
gyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy 

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban 
kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót 
figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jöve-
delme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyaror-
szágon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betud-
ható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, 

kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszíro-
zása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tény-
leges tulajdonosa nem megismerhető. 

 

Jelen nyilatkozatot a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata által indított, „a Flesch Károly Kulturális 

Központ részére (A TIOP-1.2.1.A-15/1 azonosító számú projekt keretében) fény- és hangtechnikai eszkö-

zök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
Kelt: 2015. _____________  ___   
  _________________________ 

  cégszerű aláírás 
a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak) részéről 
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5. sz. melléklet 
 
Ajánlattevő neve:  ..............................................  

             székhelye:  ..............................................  
 
 
 

NYILATKOZAT AZ ELŐZŐ HÁROM ÜZLETI ÉV 
KÖZBESZERZÉS TÁRGYA SZERINTI ÁRBEVÉTELRŐL5 

 

Amint azt az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 13.b) alpontjában előírta, az ajánlattevőnek nyilatkoznia 
kell az előző három üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (fény- és hangtechnikai eszközök szállításá-
ból származó) általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, az alábbiak szerint: 

 

Üzleti év 
Fény- és hangtechnikai eszközök szállításából szárma-

zó nettó árbevétel (HUF) 

…..   

…..  

…..  

Összesen:  

 

Jelen nyilatkozatot a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata által indított, „a Flesch Károly Kulturális 

Központ részére (A TIOP-1.2.1.A-15/1 azonosító számú projekt keretében) fény- és hangtechnikai eszkö-

zök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
Kelt: 2015. _____________  ___   
  _________________________ 

  cégszerű aláírás 
a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak) részéről 
 

                                                 
5 Az ajánlattételi felhívás 13.b) pontja szerint a jelen ismertetés helyett a Korm. rendelet 14. § (8) bekezdése szerint 
csatolható az Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelmény(ek)nek 
(nyilatkozatminta a 6. sz. mellékletben csatolva). 
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6. sz. melléklet 
 
Ajánlattevő neve:  ..............................................  

             székhelye:  ..............................................  
 
 

NYILATKOZAT AZ ELŐÍRT GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGI MINI-
MUMKÖVETELMÉNY(EK)NEK VALÓ MEGFELELÉSRŐL6  

 

Amint azt az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 13.b) pontjában lehetővé tette – figyelemmel a közbeszer-

zési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 

meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (8) bekezdésére – ezúton nyi-

latkozom, hogy az általam képviselt .......................................................... (cégnév) .................................. 

................................................. (cím, cégbejegyzés száma) megfelel az ajánlattételi felhívás 13.a) pontjában 

előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelménynek, amely szerint alkalmatlan az ajánlat-

tevő pénzügyi és gazdasági szempontból (Kbt. 55. § (2) bekezdés), ha az ajánlattételi felhívás megküldését 

megelőző három üzleti évben összességében, a közbeszerzés tárgya szerinti (fény- és hangtechnikai eszkö-

zök szállításából származó) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el a 6.000.000,- Ft-

ot, azzal, hogy amennyiben Ajánlattevő újonnan piacra lépő szervezetként nem rendelkezik az ajánlattételi 

felhívás megküldését megelőző három üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta 

eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti (fény- és hangtechnikai eszközök szállításából származó) álta-

lános forgalmi adó nélkül számított árbevételének el kell érnie legalább a 4.000.000,- Ft-ot. 

Az ajánlattételi felhívás idézett pontja alapján ajánlatunkban nem igazoljuk az ajánlattételi felhívás 13.a) 

pontja illetőleg a Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint az előírt alkalmassági minimumköve-

telménynek való megfelelést, de az ajánlatkérő erre irányuló felhívása alapján készek vagyunk a Kbt. 67. § 

(1) bekezdése szerinti felvilágosítás kérés keretében a megfelelésünket igazolni.  

 

Jelen nyilatkozatot a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata által indított, „a Flesch Károly Kulturális 

Központ részére (A TIOP-1.2.1.A-15/1 azonosító számú projekt keretében) fény- és hangtechnikai eszkö-

zök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
Kelt: 2015. _____________  ___   
  _________________________ 

  cégszerű aláírás 
a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak) részéről 

                                                 
6 Jelen nyilatkozatminta alkalmazása esetén nem csatolandó(k) az ajánlattételi dokumentáció 5. számú melléklete 
szerinti nyilatkozat, valamint az ahhoz kapcsolódó esetleges további dokumentumok. 
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7. sz. melléklet 
 
Ajánlattevő neve:  ..............................................  

             székhelye:  ..............................................  
 
 

REFERENCIÁK ISMERTETÉSE7 
 

Amint azt az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 14.b) pontjában előírta, az ajánlattevőnek referenciaként 
ismertetnie kell az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) 
általa teljesített legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (fény- és hangtechnikai eszközök szállítására 
vonatkozó) szállításait, az alábbiak szerint8: 

 

A megrendelő 
megnevezése 

A szerződés tárgya 
(műszaki tartalma)9 

A teljesítés  
ideje10 

(év/hó/nap) 

A kapott ellen-
szolgáltatás nettó 

összege (HUF) 

A megrendelő részé-
ről információt adó 

személy  
elérhetősége 

A teljesítés a 
szerződésnek és 
az előírásoknak 

megfelelően 
történt –e 

(igen/nem) 

      

      

      

      

 

[Felhívjuk a figyelmüket, hogy a fenti összesítésen felül a referenciák igazolását a  
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerinti módon is be kell nyújtani.] 

 

Jelen nyilatkozatot a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata által indított, „a Flesch Károly Kulturális 

Központ részére (A TIOP-1.2.1.A-15/1 azonosító számú projekt keretében) fény- és hangtechnikai eszkö-

zök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

Kelt: 2015. _____________  ___   
  _________________________ 

  cégszerű aláírás 
a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak) részéről 

                                                 
7 Az ajánlattételi felhívás 14.b) pontja szerint a jelen ismertetés helyett a Korm. rendelet 17. § (6) bekezdése szerint csatolható az 
Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelmény(ek)nek (nyilatkozatminta csatolva 
- 8. sz. melléklet). 
8 Amennyiben nem elegendő a hely, úgy kérjük használjon további lapot, és azt ajánlatában fűzze ezen lap után! 
9 A teljes műszaki tartalmát olyan módon kell feltüntetni, hogy abból kétséget kizáróan megállapítható legyen az alkalmassági felté-
telnek való megfelelés. Az előírás irányadó a referencia teljesítését igazoló, 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés 
szerinti igazolásra is! 
10 A teljesítési idejeként a megjelölt referencia teljesítésének napját (év/hó/nap bontásban) kell feltüntetni.  
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8. sz. melléklet 

 
Ajánlattevő neve:  ..............................................  

             székhelye:  ..............................................  
 
 

NYILATKOZAT AZ ELŐÍRT MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁGI  
MINIMUMKÖVETELMÉNY(EK)NEK VALÓ MEGFELELÉSRŐL11  

 

Amint azt az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 14.b) pontjában lehetővé tette – figyelemmel a közbe-

szerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 

meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdésére – ezúton nyi-

latkozom, hogy az általam képviselt .......................................................... (cégnév) ................................. 

.................................................. (cím, cégbejegyzés száma) megfelel az ajánlattételi felhívás 14.a) pontjá-

ban előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelmény(ek)nek, amely szerint alkalmatlan az 

ajánlattevő műszaki, szakmai szempontból, ha az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 

megelőző három évben (36 hónapban) összességében nem rendelkezik legalább nettó 6.000.000,- Ft értékű, 

a közbeszerzés tárgya szerinti (fény- és világítástechnikai eszközök szállítására vonatkozó) referenciával (re-

ferenciákkal). 

 
Az ajánlattételi felhívás idézett pontja alapján ajánlatunkban nem igazoljuk az ajánlattételi felhívás 14.b) 

pontjában, illetőleg a Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja szerint az előírt alkalmassági minimumkö-

vetelmény(ek)nek való megfelelést, de az ajánlatkérő erre irányuló felhívása alapján készek vagyunk a Kbt. 

67. § (1) bekezdése szerinti felvilágosítás kérés keretében a megfelelésünket igazolni.  
 

Jelen nyilatkozatot a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata által indított, „a Flesch Károly Kulturális 

Központ részére (A TIOP-1.2.1.A-15/1 azonosító számú projekt keretében) fény- és hangtechnikai eszkö-

zök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 

Kelt: 2015. _____________  ___   
  _________________________ 

  cégszerű aláírás 
a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak) részéről 

                                                 
11 Jelen nyilatkozatminta alkalmazása esetén nem csatolandó az ajánlattételi dokumentáció 7. számú melléklete szerinti nyilatkozat, 
valamint az ahhoz kapcsolódó esetleges további dokumentumok. 
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9. sz. melléklet 

 
Ajánlattevő neve:  ..............................................  

             székhelye:  ..............................................  
 
 
 

NYILATKOZAT A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN KÖTENDŐ SZERZŐDÉS TEL-
JESÍTÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDŐ ÉS AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VE-

VŐ SZEMÉLYEKRŐL/SZERVEZETEKRŐL 
[a Kbt. 40. § (1) bekezdése és az 55. § (5) bekezdése szerint] 

 
 

Alulírott ...................................................... (név), mint a ...................................................... (cégnév) 

................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) kötelezettségvállalásra feljo-

gosított vezetője a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 40. § (1) bekezdésben és az 55. § (5) 

bekezdésében foglalt nyilatkozattételi kötelezettségnek eleget téve ezennel megjelölöm a jelen közbeszer-

zési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítésében közreműködő, illetőleg az alkalmasság igazolásában 

részt vevő személyeket/szervezeteket, az alábbiak szerint. 
 
A közbeszerzés azon része(i), amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót kívánunk igénybe venni, illetőleg az 
ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a meg-
jelölt alvállalkozók közre fognak működni12: [Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pont] 

Azon rész(ek) megnevezése,  
amely(ek) tekintetében alvállalkozó 

igénybe vételére sor kerül 

Alvállalkozó(k) neve 
amennyiben a közbeszerzés értékének 

10 %-át meghaladó mértékben ke-
rül(nek) igénybe vételre 

Alvállalkozó(k) közreműködésének 
százalékos aránya  

az előbbiek szerint név szerint megje-
lölt alvállalkozók tekintetében 

   

   

   

   

   

   

                                                 
12 Amennyiben az alábbi táblázatban szereplő sorok nem elegendők, a táblázat további sorokkal bővíthető!  
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Az alkalmasság igazolásában részt vevő személyek/szervezetek, illetőleg azon alkalmassági követel-
mény(ek) megjelölése, amely(ek)nek igazolása érdekében az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 
szereplő megjelölésre kerül13: [Kbt. 55. § (5) bekezdés] 

Azon alkalmassági minimumkövetel-
mény(ek) megnevezése az ajánlattételi 
felhívás vonatkozó pontjának megjelö-
lésével, amely(ek) tekintetében alkal-
masság igazolásában részt vevő gazda-
sági szereplő igénybe vételére sor kerül 

Alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő(k) neve és címe 

Alkalmasság igazolásában részt 
vevő gazdasági szereplő(k)  

Kbt. 55. § (6) bekezdés szerinti 
besorolása14 

   

   

   

   

   

 

Jelen nyilatkozatot a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata által indított, „a Flesch Károly Kulturális 

Központ részére (A TIOP-1.2.1.A-15/1 azonosító számú projekt keretében) fény- és hangtechnikai eszkö-

zök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
Kelt: 2015. _____________  ___   
  _________________________ 

  cégszerű aláírás 
a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak) részéről 

                                                 
13 Amennyiben az alábbi táblázatban szereplő sorok nem elegendők, a táblázat további sorokkal bővíthető! 
1414 Lásd ott: 55. § (6) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint más szerve-

zet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: 
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése 
során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállal-
kozóként megjelölésre került, vagy 
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlat-
tevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az 
alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés 
teljesítése során, vagy 
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglalt esetektől eltérően – akkor is, ha az adott alkalmassági 
követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szer-
vezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában 
foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben 
ért kár megtérítéséért. 
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10. sz. melléklet 

 
Ajánlattevő neve:  ..............................................  

             székhelye:  ..............................................  
 
 
 

NYILATKOZAT AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS  
FELTÉTELEINEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A KKV STÁTUSZRÓL 

[a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésére figyelemmel] 
 
 

Alulírott ...................................................... (név), mint a ...................................................... (cégnév) 

................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) kötelezettségvállalásra feljo-

gosított vezetője a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 60. § (3) bekezdésben foglalt nyilat-

kozattételi kötelezettségnek eleget téve ezennel kifejezetten nyilatkozom, hogy a Mosonmagyaróvár Város 

Önkormányzata által indított, „a Flesch Károly Kulturális Központ részére (A TIOP-1.2.1.A-15/1 azonosító 

számú projekt keretében) fény- és hangtechnikai eszközök beszerzése” tárgyú eljárás ajánlattételi felhívá-

sában, a dokumentációban valamint az ajánlatkérőnek feltett kérdésekre kapott válaszokban meghatáro-

zott követelményeket megismertük és azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk, a szerződést az 

ajánlatunkban foglalt ellenszolgáltatásért megkötjük és teljesítjük. 

Ezúton nyilatkozom, hogy az általam képviselt társaság a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támo-

gatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezései szerint15 [jelölje meg a megfelelő választ!] 

  nem minősül kis- és középvállalkozásnak,  

  mikrovállalkozásnak minősül,  

  kisvállalkozásnak minősül,  

  középvállalkozásnak minősül.  
 

 

Kelt: 2015. _____________  ___    
   _________________________ 

   cégszerű aláírás 
a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak) részéről 
 

                                                 
15 Lásd a törvény 3. § (1) bekezdését: mikro-, kis- és középvállalkozásnak (a továbbiakban: KKV) minősül az a vállalkozás, amelynek a) 
összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, 
vagy mérlegfőösszege legfeljebb  43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vál-
lalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 
10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes 
foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő 
forintösszeg. További részletekről lásd a törvény rendelkezéseit! 
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6. SZERZŐDÉSTERVEZET 
 

A Kbt. 49. § (1) bekezdése alapján a szerződéstervezet meghatározása.  
 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

A FLESCH KÁROLY KULTURÁLIS KÖZPONT RÉSZÉRE (A TIOP-1.2.1.A-15/1 AZONOSÍTÓ SZÁ-
MÚ PROJEKT KERETÉBEN) FÉNY- ÉS HANGTECHNIKAI ESZKÖZÖK  

BESZERZÉSE 
 

 
 
Amely létrejött egyrészről a 

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Székhelye: …………………………. 

Adószáma: ……………………………………. 

Képviseli: …………………………………. 

a továbbiakban: Önkormányzat (Vevő), 
 

, másrészről (közös ajánlattevők esetében a konzorcium valamennyi tagjának és képviselőjének a megnevezésé-
vel) 

Teljes név:   

Székhely:   

Cégjegyzékszám / egyéni vállalkozói 
igazolvány száma: 

 

Adószám:  

Bankszámlaszám:  

A képviseletre jogosult személy / meg-
hatalmazott neve, elérhetősége:  

 

Kapcsolattartásra és jognyilatkozat 
megtételére kijelölt személy neve, 
elérhetősége: 

 

a továbbiakban: Partner/Eladó, együttesen: Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek 
szerint.  
 

Az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő _______-án közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével a 2011. évi 

CVIII. törvény (Kbt.) 122/A. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást indított „a Flesch Károly Kulturá-

lis Központ részére (A TIOP-1.2.1.A-15/1 azonosító számú projekt keretében) fény- és hangtechnikai esz-

közök beszerzése” tárgyban. A közbeszerzési eljárás nyertese Eladó lett, ezért a Felek az alábbi szerződést 

kötik.  

 

1. A Felek rögzítik, hogy a Vevő a jelen szerződés alapján a 3. pontban meghatározott időszakban be kívánja 

szerezni a 2. pontban megjelölt árut, amelynek szállítására az Eladó a jelen szerződés feltételei szerint köte-

lezettséget vállal. 
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2. A beszerzés tárgya 

2.1. A beszerzés tárgyának megneve-
zése: 

A Flesch Károly  Központ részére (A TIOP-1.2.1.A-15/1 
azonosító számú projekt keretében) az 1. számú mel-
lékletben meghatározott fény- és hangtechnikai eszkö-
zök szállítása. 

3. Beszerzési időszak (időszakos):* - 

4. A beszerzés összértéke / vételár: …………………………………………… Ft + ÁFA, azaz 
....................................................... forint + Áfa, 

amelyből a nettó ellenérték a projektben teljes mérték-
ben elszámolható költség 

A nettó érték 100,000000 %-a támogatott az EU által.  

A szállítási szerződés tárgyát képező eszközök és a kap-
csolódó szolgáltatás ellenértékét a TIOP-1.2.1.A-15/1 -
2015-0001 számú Támogatási Szerződésben rögzített 
módon, szállítói finanszírozás szerint fizeti Vevő.  

Eladó egy (vég)számla benyújtására jogosult. 

4.1. A kifizetés egyéb körülményei: A szerződés finanszírozása a „TIOP-1.2.1.A-15/1 Agóra-
multifunkcionális közösségi központok és területi köz-
művelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltét-
eleinek kialakítása” tárgyú projekt keretében történik.  

A finanszírozás jellege: szállítói finanszírozás az alábbiak 
szerint. 

A teljesített adásvétel ellenértékét az ajánlatkérő, illető-
leg a Kbt. 130. § (4) bekezdésének megfelelően az eladói 
kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet is az aján-
latkérőként szerződő félre irányadó módon, szállítói fi-
nanszírozással, számla ellenében fizeti meg, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-
(2) bekezdése szerint, a számla kézhezvételének napját 
követő 30 napon belül, banki átutalással. A fizetés felté-
tele a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltak telje-
sítése. 

A teljesítés igazolása a Kbt. 130. § (1) bekezdés szerint 
történik.  

A kifizetés (elszámolás) és a szerződéskötés pénzneme: 
Forint (HUF).   

Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) és (2) bekezdései 
szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány 
érvényesek. 

4.2 Előleg biztosítása Igen 

A szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő 
mértékben figyelemmel a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 
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57/A. § (1) bekezdésére. 

A szállítói előleg kifizetése és elszámolása tekintetében a 
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (2)-(6) bekezdései 
megfelelően irányadók. Az előleg bekérő benyújtása 
szempontjából irányadók továbbá a tárgyi projektre is 
vonatkozó, a központi koordinációs szervezet és jogelőd-
je által kiadott Pénzügyi elszámolás részletes szabályai 
című dokumentumban foglaltak.  

4.3 Előlegfizetési biztosíték:  

5. A Vevő: 

5.1. Képviselője a szerződés teljesíté-
se során: 

Dr. Árvay István polgármester 

5.2. A szállított árut átvevő személy 
neve és elérhetősége: 

Csiszár Péter 

tel: +36 30 947-8745 

6. Szállítási határidő (egyszeri):* 2015. október 30., azzal, hogy Ajánlatkérő előteljesítést 
is elfogad. 

7. A teljesítés ütemezése, végső 
határideje:* 

-------- 

8. Értesítési időköz: A szállítást megelőző 2 nappal.*  

9. A teljesítés helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14., hrsz: 
1687/9 

10.  Kicserélési határidő: 10 nap. 

11. Teljesítési segédek (Alvállalkozó(k)):* 

11.1. Neve: 

Székhelye/Lakcíme: 

 

 

11.2. Neve: 

Székhelye/Lakcíme: 

 

11.3. Neve: 

Székhelye/Lakcíme: 

 

12. A teljesítés elmaradásával kap-
csolatos megrendelői igények 
biztosítéka:* 

------------ 

12.1. A biztosíték mértéke, formája, 
érvényessége (a biztosíték legrö-
videbb érvényessége a 15.2. al-
pont alatti határidő + 30 nap):* 

---------------- 
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13. Jótállás, szavatosság:  

13.1 Jótállási időszak:* Az átadás átvételtől számított 12 hónap, vagy amennyi-
ben jogszabály ennél hosszabb időtartamú kötelező al-
kalmasságot ír elő, vagy az érintett dolog gyártója, szállí-
tója hosszabb jótállást vállal, úgy ezen leghosszabb idő-
tartam. 

13.2. a) Jótállási, szavatossági igények 
biztosítéka (mérték, forma, határ-
idő):* 

----------- 

14. Kötbér:* 

14.1. Késedelmi kötbér mértéke: Kötbér alapja a késedelemben érintett termék(ek) jelen 

szerződésben rögzített általános forgalmi adó nélkül 

számított ellenértéke összege, mértéke annak minden 

megkezdett késedelmes napja után napi 0,5 %-a (a kése-

delem megszűnésének napjáig), de legfeljebb a teljes 

általános forgalmi adó nélkül számított ellenérték 10 %-

a. 

14.2. Hibás teljesítés miatti kötbér 
mértéke: 

Kötbér alapja a hibás teljesítésben érintett termékek 

jelen szerződésben rögzített általános forgalmi adó nél-

kül számított ellenértéke, mértéke annak napi 0,5 %-a, a 

hiba bejelentésétől, annak kijavításáig számítottan, de 

legfeljebb a teljes általános forgalmi adó nélkül számított 

ellenérték 10 %-a. 

14.3. Meghiúsulási kötbér mértéke: Rendkívüli felmondás/elállás esetén a Vevő meghiúsulási 

kötbér megfizetését követelheti az Eladótól, amelynek 

alapja a jelen szerződésben rögzített teljes általános 

forgalmi adó nélkül számított ellenérték, mértéke 10 %. 

14.4. A kötbérre vonatkozó további 

rendelkezések: 

Több kötbér egyidejű használata esetén a fennálló köt-

bérigény kumulált összege nem haladhatja meg a jelen 

szerződésben rögzített, az eszközök szállítására vonatko-

zó általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenér-

ték összegének 30 %-át. 

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés vonatkozásában ki-
zárják a Ptk. 6: 187.§ (2) bekezdésének az alkalmazását. 

15. A szerződés felmondása, elállás: 

15.1. Vevő elállási, felmondási joga: Vevő a Ptk. 6:249. §. szerint gyakorolhatja az elállás, 
felmondás jogát. 

Ha az Eladó bármely szerződéses kötelezettsége teljesí-
tésével késedelembe esik, vagy kötbérfizetési kötelezett-
sége eléri a szerződés szerinti maximumot, Vevő elállhat 
a szerződéstől, illetve ha a teljesítés részben megtörtént, 
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választása szerint, a nem teljesített részben, azonnali 
hatállyal felmondhatja azt. 

15.2 A szerződés a Kbt. 125. § (5) sze-
rinti felmondása a Vevő részéről: 

A Vevő a Kbt. 125. § (5) bekezdésben előírtak szerint 
jogosult és köteles lehet a szerződést felmondani. 

16. A Kbt. 125. § (1) bekezdés szerinti 
sajátos feltételek: 

igen            nem* 

17. Egyéb megállapodások:* ----------- 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: A szállítandó áruk (Árazott költségvetés) 

2. sz. melléklet: A Közbeszerzés iratanyaga 

3. sz. melléklet: Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő esetén a Kbt. 
125. § (7) bekezdése szerinti meghatalmazás.*  

 
18. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

Az Eladó a jelen szerződés alapján vállalja, hogy a 2. pontban megjelölt árut az 1. sz. mellékletben rögzített 
tételes árulista szerint, a jelen szerződés szerint leszállítja a Vevő részére.   

Közös ajánlattevő Eladó tagjai egyetemlegesen felelősek a szerződés teljesítéséért. 
 
 
19. A TELJESÍTÉS  

19.1. Az Eladó vállalja, hogy a 2. pontban meghatározott árut, a 7. pontban meghatározott szállítási határ-
időn belül leszállítja a Vevő részére.   
 
19.2. A teljesítés átadás-átvétele a teljesítés helyén az Eladó képviselőjének jelenlétében átadás-átvételi 
jegyzőkönyv felvételével történik. A Felek megállapodnak, hogy a Vevő a teljesítés átvételével megszerzi a 
leszállított áruk tulajdonjogát. 

A Vevő részéről a teljesítés átvételére az 5.2. pontban megjelölt személy, vagy a helyettesítésére kijelölt 
felelős személy jogosult.  

A felek megállapodnak, hogy teljesítésnek kizárólag a hibáktól és hiányoktól mentes átadás minősül, amely-
re való tekintettel az Önkormányzat megtagadhatja az átvételt abban az esetben is, ha a teljesítés hibás, de 
kijavítása vagy pótlása nem akadályozná a rendeltetésszerű használatot. 
 
19.3. A Felek rögzítik, hogy az Eladó alvállalkozóként a Kbt. 128. §-ának megfelelően, kizárólag a 11. pont-
ban megjelölt harmadik személyeket vonhatja be a teljesítésbe, e személyek magatartásáért, mint sajátjá-
ért felel. 

A Kbt. 128. § (2) bekezdésével összhangban, az Eladó teljesítésében – a Kbt. 128. § (3) bekezdése szerinti 
kivétellel – köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt 
vett az Eladó alkalmasságának igazolásában. Az Eladó köteles a Vevőnek 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 Kbt. 56. § - valamint ha a megelőző közbeszerzési eljárásban 
Vevő előírta, az 57. § - szerinti kizáró okok hatálya alatt.  

A Kbt. 128. § (3) bekezdése értelmében az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki vagy amely a köz-
beszerzési eljárásban részt vett az Eladó alkalmasságának igazolásában, csak a Vevő hozzájárulásával és 
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abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően – a szerző-
déskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizo-
nyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvál-
lalkozóval, és ha az Eladó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelmények-
nek, melyeknek az Eladó a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.  

A Kbt. 128. § (4) bekezdése szerint az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben 
egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe 
véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor (Kbt. 63. § (4) bekezdése) meghatározó körül-
ménynek minősült.  

A Kbt. 128. § (2) bekezdése (jelen pont első bekezdése) szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti az 
Eladó vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság 
átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik. 
 
 
20. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

20.1. A Felek rögzítik, hogy a szerződésszerű teljesítés ellenértéke mindösszesen a 4. pontban meghatáro-
zott összeg, amely magában foglalja a teljesítéssel kapcsolatban felmerült minden költséget.  
  
20.2. Az Eladói számla kiállításának feltétele az Eladó által benyújtott Vevői teljesítés igazolás, amelynek egy 
eredeti példányát a benyújtott számlához mellékelni kell. 
 
20.3. A nettó számlaérték 100,000000 %-a az Európai Unió költségvetés forrásaiból került finanszírozásra. 

 
20.4. A Vevő az ellenszolgáltatás összegét egy összegben az igazolt szerződésszerű teljesítést követően fo-
rintban (HUF) teljesíti 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 130. § (1), (4)-(6) a Ptk. 6:130.§ (2) bekez-
dés, továbbá a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet rendelkezései alapján.  

 
20.5. Szállítói előleg: 
A 4/2011. (I.28). Korm. rendelet 57/A.§ (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az Eladó a szerződés 4.2 
pontjában előírt mértékű szállítói előleg kifizetését kérheti. Az Eladó – amennyiben az igényelt előleg össze-
ge meghaladja a megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-át - köteles az előleg igénylés benyúj-
tásával egyidejűleg előleg visszafizetési biztosítékot nyújtani. Az Eladó köteles legkésőbb az előleg igénylés 
benyújtásával egyidejűleg, a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57/A.§ (3) bekezdése alapján a közbeszerzési 
eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg kü-
lönbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználá-
sával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdés 
b) pontjában, illetve a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57/A § (3) bekezdésében foglaltak szerinti előleg 
visszafizetési biztosítékot benyújtani. A 4/2011. (I.28.) Korm. r. 57/A.§ (3) bekezdése alapján (figyelembe 
véve a központi koordinációs szerv vonatkozó útmutatóját is) a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet 
nyertes Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulaj-
donrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendel-
kező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, 
valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. 
A központi koordinációs szerv meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás részletszabályait. 

Az Eladó jogosult előleget igénybe venni a nettó vételár 100,000000 %--ának legfeljebb 30 %-át kitevő ere-
jéig. 

A fizetések lebonyolítása érdekében az Eladónak az alábbiakat kell a Vevőhöz eljuttatnia: 

a) A 30 % előleg fizetéséért – a két példányban benyújtott előlegbekérőn kívül – a szerződés fénymáso-
latát, az előleg mértékével megegyező értékű előleg-visszafizetési biztosíték egy eredeti példányát. 

b) A teljesítés fizetéséért a számlagarnitúrából az 1-4. példányt és az átvételi igazolást. 
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Az előleget az egyetlen számla értékéből történő levonással kell visszafizetni. 
 
20. 6. Az ár tartalmaz minden, az Eladó tevékenységével és szerződésszerű teljesítésével összefüggő, azzal 
járó költséget, járulékot és díjat (ideértve többek között az esetlegesen a Szerződés teljesítése során létre-
hozott mű(vek) tekintetében fizetendő felhasználási díjat is).  
 
20.7. Az Eladó felé történő kifizetések a Közreműködő Szervezet és az Önkormányzat által Forintban tör-
ténnek átutalásra az Eladó ……………………………-nál vezetetett ……………………………………….. számú bankszámlá-
jára. 
 
20.8. Az Eladó a Szerződésben foglalt feladatok ellátásáért a teljesített és a Vevő által leigazolt tevékenysé-
ge alapján jogosult a díjazásra.  
 
20.9. A kifizetés minden esetben szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján történik, az 
4. pontban foglaltak szerint azzal, hogy a Közreműködő Szervezet részéről kifizetés csak a Vevő a TIOP-
1.2.1.A-15/1 -2015-0001 számú pályázat alapján kötött támogatási szerződésében jóváhagyott, elszámolha-
tó költségek mértékéig történhet. A teljesítés elfogadásának módjára a Kbt. 130. § (1) bekezdésben foglal-
tak az irányadók. 
 
20.10. Jelen szerződés és annak teljesítése kapcsán minden esedékes kifizetés az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII törvény (Art. tv.). 36/A § hatálya alá esik, így az Eladó számára havi nettó 200.000 Ft. feletti 
kifizetéseket a Vevő csak abban az esetben teljesít, ha 

a. az Eladó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem 
régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy 

b. az Eladó a kifizetés időpontjában szerepel a Nemzeti Adó és Vámhivatal köztartozásmentes adózói 
adatbázisban. 

 
20.11. Eladó a Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontja szerint kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve 
nem számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekez-
dés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Jelen kötelezettségvállalás megsértése súlyos szerző-
désszegésnek minősül, amely esetben a Vevő a szerződéstől jogosult azonnali hatállyal elállni, illetve fel-
mondani azt, továbbá az Eladó a 22. pont rendelkezései szerint köteles a 14.4. alpont szerinti maximális 
mértékű kötbér megfizetésére. 
 
20.12. A Felek megállapodnak, hogy Eladó a jelen szerződés alapján a Vevővel szemben keletkező követelé-
sét, csak a Vevő írásbeli egyetértése mellett engedményezheti harmadik személyre. 
 
 
21. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG  

21.1. A Felek rögzítik, hogy az Eladó jótállást vállal azért, hogy a teljesítés – a szállítandó eszközök - az át-
adáskor, hiba- és hiánymentes, továbbá mennyiségében és minőségében megfelel a jelen szerződésben és 
a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban foglalt előírásoknak. A jótállás időtartama, az átadástól szá-
mítva, a 13. pontban meghatározott időtartam. Az Eladó kijelenti, hogy jótállással kapcsolatos részteles 
feltételeket az Eladó ajánlata, illetve az átadás-átvétel során a Vevő részére átadott terméktájékoztató tar-
talmazza. 

A Felek rögzítik, hogy a Vevő a teljesítéssel kapcsolatos minőségi kifogásait a jótállási időn belül bármikor, a 
hiba észlelését követő azonnali értesítéssel jogosult érvényesíteni. 

Az áru tulajdonjogának az átruházása esetén a jótállási, szavatossági igények érvényesítésére annak meg-
szerzője jogosult. 
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21.2. Az Eladó szavatol azért, hogy az áru, a teljesítéshez felhasznált anyagok újak, azok tulajdonjogát per-, 
teher- és bármely egyéb igénytől mentesen ruházza át a Megrendelőre.   
 
21.3. Az Eladó köteles mentesíteni a Vevőt harmadik személy minden olyan igénye alól, amely szabadal-
mak, védjegyek, szerzői jogok vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog használatából ered. 
  
 
22. A SZERZŐDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI 

22.1. Ha az Eladó nem vagy nem hiánymentesen szállítja le az árukat a szerződésben megadott határidőig, 
vagy az átvételre felajánlott árut a Vevő azért nem veszi át, mert az nem felel meg a szerződésben vagy a 
jogszabályokban előírt követelményeknek (hibás teljesítés), a Vevő – külön értesítés nélkül és a szerződés-
ben kikötött egyéb igényeire való tekintet nélkül – késedelmi kötbérre jogosult a szerződéses határidő lejár-
ta és a teljesítés tényleges időpontja között eltelt minden egyes nap után, amely a teljes szerződéses ár 
0,5%-ának felel meg, ám legfeljebb a szerződés összértékének 10 %-a lehet.  
 
22.2. Amennyiben a Vevő a meghiúsulási kötbérre vonatkozó igényét érvényesíti, késedelmi kötbér iránti 
igényt nem érvényesíthet. 
 
22.3. Ha a Vevő jogosulttá válik arra, hogy késedelmi kötbért, vagy meghiúsulási kötbért követeljen Vevő 

- elállhat a szerződéstől és/vagy 
- szerződést köthet harmadik személlyel a szállítandó áruk hiányzó részének beszerzése vagy a szük-

séges javítás elvégzése céljából. Az Eladó köteles az ezzel okozott többletköltséget és kárt megtérí-
teni. 

 
22.4. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a teljesítés neki felróható okból történő hibája, késedelme, illetve 
meghiúsulása esetén kötbérfizetési kötelezettség terheli. 
 
22.5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vevő, az Eladó írásbeli értesítését követően jogosult, 
az Eladó által fizetendő kötbér összegét a számla összegéből - a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglaltak fi-
gyelembe vétele mellett a pénzügyi teljesítéskor - levonni. Az értesítésben a Vevő köteles feltüntetni a köt-
bér jogalapját, a késedelemmel, vagy hibás teljesítéssel érintett napok számát, valamint a kötbér összegsze-
rűséget. Amennyiben a Vevőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult az Eladó felé 
továbbhárítani. 
 
22.6. Amennyiben az Eladó a Vevő kötbérigényét kifogásolja, köteles azt haladéktalanul, írásban megtenni. 
A szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben az Eladó a Vevő kötbérigényét 5 
napon belül, írásban nem kifogásolja, az a Vevői kötbérigény elismerésének minősül. 
 
22.7. Az Eladó késedelmes teljesítése esetén a 14.1. pontban előírt mértékű késedelmi kötbér megfizetésé-
re köteles. Késedelmes teljesítés esetén a késedelem minden megkezdett napjára vonatkozóan kell a köt-
bért számítani. 
 
22.8. Az Eladó neki felróható hibás teljesítése esetén a 14.2. pontban előírt mértékű kötbér megfizetésére 
köteles. Hibás teljesítés esetén a hiba felfedezésétől annak a kijavításáig eltelt időszak minden megkezdett 
napjára vonatkozóan kell a kötbért számítani. 
 
22.9. Rendkívüli felmondás/elállás esetén az Eladó a 14.3. pontban előírt mértékű meghiúsulási kötbért 
köteles fizetni. 
 
22.10. Vevő a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a kötbérek vonatkozásában a Ptk. 6:186. § (1) bekez-
dés rendelkezéseit ismeri. 
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22.11. A pontban meghatározott mértékű kötbér valamint az elállás, azonnali hatályú felmondás joga ab-
ban az esetben is megilleti az Önkormányzatot, ha az Eladó megsérti titoktartási kötelezettségét, az Ön-
kormányzat jó hírnevét vagy gazdasági érdekeit. 
 
22.12. Elállás a szerződéstől a Vevő részéről 

A Vevő azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől, ha: 
a)  az Eladó súlyos szerződésszegést követ el, azaz a szerződésből eredő valamely lényeges köte-

lezettségét nem teljesíti; 
b)  az Eladó ésszerű időn belül nem teljesíti a Vevő arra vonatkozó felszólítását, hogy tegyen ma-

radéktalanul eleget a szerződésben meghatározott kötelezettsége kifogástalan és időben 
pontos teljesítésének, 

c)  az Eladó megtagadja a Vevő által adott utasítások végrehajtását; 
d)  az Eladó a Vevő jóváhagyása nélkül köt alvállalkozási szerződést; 
e)  az Eladó ellen csőd- vagy felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul.  

 
22.13. Elállás a szerződéstől az Eladó részéről  

Az Eladó azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől, ha a Vevő nem fizeti meg az Eladó részére a Vevő által 
kiállított igazolás értelmében esedékes bármely összeget a szállítási szerződésben meghatározott határidő-
ig, feltéve, hogy az Eladó által tűzött legalább 30 napos póthatáridő is eredménytelenül eltelt.  

 
 
23. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

23.1. A Felek a jelen megállapodás teljesítésével kapcsolatos valamennyi tényt, körülményt és információt 
kötelesek titokban tartani és azokat úgy megőrizni, hogy arról illetéktelen harmadik személy tudomást ne 
szerezhessen. Amennyiben valamelyik Fél ezen kötelezettségét megszegi, úgy szerződésszegést követ el és 
a sértett Fél a megállapodás felmondásával vagy anélkül kártérítést követelhet. A titoktartási kötelezettség 
a Feleket a megállapodás megszűnését követően is terheli, a Felek kötelesek továbbá ezen túlmenően is 
tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a másik Fél jogos érdekét sértené vagy veszélyeztetné. 

A Felek titoktartási kötelezettsége nem akadályozza a Vevő jogszabályon, így különösen a Kbt. vonatkozó 
rendelkezésein alapuló adatszolgáltatási, nyilvánosságra hozatali kötelezettségének a teljesítését. 
 
23.2. A Felek rögzítik, hogy tiszteletben tartják egymás személyhez fűződő jogait, különös tekintettel a jó 
hírnév védelmére. Ezen szabályok megsértése esetén a sértett Fél jogosult a jelen szerződéstől elállni, illet-
ve azt azonnali hatállyal felmondani.  
 
23.3. A jelen szerződés módosítása, kiegészítése a Kbt. 132. § rendelkezéseinek a keretei között, kizárólag a 
Felek közös megegyezésével, írásban, a Felek erre jogosult képviselőinek aláírásával érvényes.   
 
23.4. A szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat az Eladó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg, a 
személyi részben történt rögzítéssel a Önkormányzat rendelkezésére bocsátja, azok megváltozását köteles 
haladéktalanul, írásban bejelenteni. A közlés vagy a változás bejelentésének elmulasztásából eredő követ-
kezményekért a Önkormányzat nem felel.  

Az Eladó értesítési címének változása esetén az új cím bejelentéséig a régire küldött bármely küldemény 
akkor is kézbesítettnek tekintendő és joghatályos, ha annak tértivevénye „nem kereste”, „elköltözött”, 
„címzett ismeretlen” vagy más hasonló tartalmú jelzéssel érkezik vissza. 
 
23.5. A szerződés megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással a megszűnést követő 15 napon belül 
elszámolni. 
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23.6. Az Eladó – a Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapján - köteles a szerződés teljesítésének teljes idő-
tartama alatt, tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé tenni és a következő bekezdés 
szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíteni: 

a. az 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. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel; 

b. az 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. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

A fenti (a) és (b) pont szerinti esetekben a vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondos-
kodni tudjon. [Kbt. 125. § (5) bekezdés] 
 
23.7. Az Önkormányzat követelésének elévülését megszakítja az Eladónak küldött értesítés, teljesítésre 
vonatkozó felhívás vagy bármely adat szolgáltatására történő felszólítás. 
 
23.8. Jelen szerződésben foglalt rendelkezések a szerződés valamennyi feltételét rögzítik. A szerződésbe 
nem foglalt nyilatkozatok és megállapodások a szerződés aláírásával hatályukat vesztik. 
 
23.9. A Felek jelen szerződés teljesítése során törekednek az esetleges vitás kérdések tárgyalásos úton való 
rendezésére. Bármely vita eldöntésére, amely az adásvételi szerződésből, vagy azzal összefüggésben, vagy 
annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, szer-
ződő felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság 
kizárólagos hatáskörének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. Az eljáró 
bírák száma három. Az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni. 
 
23.10. Amennyiben az Eladó külföldi adóilletőségű személy, úgy köteles jelen szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül besze-
rezhet rá vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
 
23.11. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a 
közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, 
és hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható 
meg. 
 
23.12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., a szerződés tárgyára vonatkozó 
műszaki jogszabályok, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

 
A Felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, akaratukkal mindenben egyezőként írják alá. 
 
 

a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 
részéről 

 
 
 

…………………………………….. 
Név: Dr. Árvay István  

polgármester 

a/az ___________ részéről 
 

 
 
 

………………………………………….. 
Név:  

Beosztás:  
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Dátum:………………………… 

 
 

 
Ellenjegyzete: 

 
 
 

………………………………………. 
Név: Szabóné Molnár Ildikó 

pénzügyi osztályvezető  
 
 

Dátum:…………………………. 

 
Dátum:…………………………. 
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1. számú melléklet 
A szállítandó áruk 

 

 
2. számú melléklet 

Közbeszerzési iratanyag 
 
 

3. számú melléklet* 
Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő esetén a Kbt. 125. § (7) bekezdése sze-

rinti meghatalmazás. 
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