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ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL
Az Ajánlatkérő Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány nevében ezennel
felkérem, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjában, a TED-en 2017/S 081-155910 számon
közzétett eljárást megindító felhívás, valamint jelen dokumentumban leírtak szerint tegye meg
ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására.
Ajánlatkérőre vonatkozó információk:
Hivatalos név: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Postai cím: Váci út 35. VII. em
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Greska Szlavna
E-mail: szlavna.greksa@erzsebettaborok.hu
Telefon: +36 13010695
Fax: +36 13010696
Lebonyolító szervezet:
Hivatalos név: Kuczora Ügyvédi Iroda
Postai cím: Alkotmány u. 12. fsz. 1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Kuczora Gergely ügyvéd
Telefon: (+36-1) 301-0695
Fax: (+36-1) 301-0696
Az eljárás típusa:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része
szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás.
Eljárás nyelve:
Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem
magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja, a
Kbt. 47. § (2) bekezdésének megfelelően.
Az eljárás tárgya:
„Ajándéktárgyak, promóciós tárgyak beszerzése”
A közbeszerzésben résztvevők köre:
A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt
gazdasági szereplő ajánlatot tehet.

Egyéb rendelkezések:
Az eljárás során felmerülő, az ajánlati felhívásban és jelen dokumentációban nem szabályozott
kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a végrehajtási
rendeletei valamint a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.

1. RÉSZ: AJÁNLATI FELHÍVÁS
Külön File-ban mellékelve.

2. RÉSZ: ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI
SZEREPLŐK RÉSZÉRE
A.

Általános rész
1. Általános rendelkezések

Jelen dokumentum nem mindenben ismétli meg az ajánlati felhívásban foglaltakat, a
dokumentum az eljárást megindító felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos
kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a dokumentumot és annak minden kiegészítését,
amely esetleg az ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható
információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely
bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit.
Az ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlatának elkészítésével és benyújtásával
kapcsolatban felmerülő költséget. Az ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé ezen
költségek felmerüléséért, függetlenül az ajánlati eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől.
Az ajánlattevőknek az Ajánlatkérési Dokumentációban közölt információkat bizalmas
anyagként kell kezelniük.
Sem az Ajánlatkérési Dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra
felhasználni, mint az abban leírt munkák céljára.
Az adásvételi szerződés odaítélésére lefolytatott beszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakba: Kbt.) és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek alapján
kerül lebonyolításra.
Az ajánlatkérő feltételezi, hogy ajánlattevő ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra, illetőleg a
nyertessel kötendő szerződésre vonatkozó hatályos magyar törvényeket és jogi előírásokat. Az
ajánlattevő ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az
ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló törvényekkel és
jogszabályokkal, és ajánlatát ezek figyelembevételével állítja össze.

2. Közös ajánlattétel
Kbt. 35. § (1) és (2) bek. alapján:

•
több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.
•
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők közül egy, a
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő megjelölését,
a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalását tartalmazó megállapodást.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § rendelkezései szerint kell eljárni.
A Kbt. 35. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő
felé egyetemlegesen felelnek.
A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta
után változás nem következhet be.
Nincs lehetőség a Kbt. 35. § (9) bekezdés szerinti szervezet létrehozására. Ajánlatkérő a
projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők és a közös ajánlattevők tekintetében is kizárja.

3. Alvállalkozók bevonása
A Kbt. 138. § (1) bekezdés alapján a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes
ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.
Az ajánlatkérő nem korlátozza az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására, az eljárás
során a 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel nem él. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a
szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok
hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az
ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

4. Kommunikáció az ajánlati időszak alatt
A felolvasólapon kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevő, illetőleg
közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos
közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra
vagy e-mail-címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés
visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi
ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a
felolvasólapon úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a
megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz (technikai
ok, szabadság stb.). A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást
írásban kell az ajánlatkérőnek bejelenteni. Ajánlatkérő e körben nem fogadja el az ún. „out of
office” / „házon kívül” üzeneteket, ehelyett kéri, hogy az ajánlattevők ezen adatok
módosításáról külön e-mailt szíveskedjenek küldeni. Az ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat

kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező
változást figyelembe venni.
Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon benyújtott bármilyen
üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha a dokumentum:
•
az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy
•
közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők megállapodása szerinti képviselőjének;
vagy
•
az előbbi kettő bekezdésben említettek által cégszerűen meghatalmazott személy
aláírásával kerülnek benyújtásra az ajánlatkérő részére.
Az eljárás során az ajánlattevők joghatályos kommunikációt ajánlatkérővel kizárólag írásban
(levél, telefax, email) folytathatnak. Minden ettől eltérő úton történő kommunikációt
ajánlatkérő figyelmen kívül hagy.

B.

A Közbeszerzési Dokumentáció
4. A Közbeszerzési Dokumentáció tartalma

A Közbeszerzési Dokumentáció a következő részekből áll:
1. Rész: Ajánlati Felhívás
2. Rész: Útmutató az ajánlattevőknek
3. Rész: Mellékletek
4. Rész: Szerződéstervezet
5. Rész: Közbeszerzési műszaki leírás

5. Kiegészítő tájékoztatás
Az ajánlattevők az Ajánlati Felhívással és az Ajánlatkérési Dokumentációval kapcsolatban
felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be az Ajánlati Felhívás I.3 pontjában
megjelölt címen.
A kiegészítő tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta
előtt hat nappal adja meg ajánlatkérő.
Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az előző bekezdésben foglalt válaszadási határidőt
megelőző negyedik napnál, gyorsított vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban harmadik
napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. § (3) bekezdése alapján az
ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a
későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, illetve részvételre
jelentkezéshez szükséges.
Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget és/vagy email címet
adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak
az ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az
arra jogosulthoz kerüljön.

A kapcsolattartó személlyel közöltek az ajánlattevő, illetve közös ajánlattétel esetén
valamennyi közös ajánlattevő vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek.
Az átvett kiegészítő tájékoztatások minden további jogcselekmény nélkül az ajánlat részét
képezik, azok tartalma a felek közötti jogviszonyra irányadó. Az ajánlattevők által feltett
kérdések és az azokra adott ajánlatkérői válaszok az ajánlatok benyújtásának helyén, az
ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon – a dokumentáció beszerzésére az Ajánlati
Felhívásban meghatározott időpontban - hozzáférhetők és megismerhetők.

6. Az Ajánlatkérési Dokumentáció módosítása
Az Ajánlattételi Felhívás és Ajánlatkérési Dokumentáció módosítására és visszavonására a Kbt.
52. és 55. §-ának a rendelkezései az irányadóak.

C.

Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei
5. Az ajánlat elkészítése

Az ajánlattevő kötelessége, hogy tanulmányozza az Ajánlatkérési Dokumentáció valamennyi
előírását. Amennyiben az ajánlattevő nem adja meg az Ajánlatkérési Dokumentációban kért
összes információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel meg az Ajánlattételi Felhívás és az
Ajánlatkérési Dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásában az ajánlattevő kockázata
és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Az ajánlattal kapcsolatos formai követelmények:
-

-

Az ajánlatot tollal vagy géppel kell kitölteni.
Az ajánlat eredeti példányát lapozhatóan össze kell fűzni vagy tűzni.
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat
nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén
alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan
személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos
felhatalmazást kaptak.
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 ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátni.
Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, zárt
csomagolásban egy eredeti papíralapú és egy, az eredetivel mindenben megegyező
elektronikus másolati példányban (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf
file) kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi felhívásban megjelölt

helyen és határidő lejártáig. Az elektronikus példány eredetivel való megegyezőségéről
az ajánlatban nyilatkozni kell.

6. Az ajánlat nyelve
Az ajánlattevő által kidolgozott ajánlat (minden mellékletével, és csatolt dokumentumával) és
minden, az ajánlatkérő és az ajánlattevő között az ajánlatkéréssel kapcsolatban folytatott
levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar nyelv. Az ajánlatkérő - a Kbt. 47. § (2)
bekezdésébe alapján - nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős
fordítását is köteles elfogadni.

7. Az ajánlat részei
1. Borítólap
2. Tartalomjegyzék (oldalszámozással)
3. Felolvasólap (Ajánlattételi Felhívás VI.3.) pont; Közbeszerzési Dokumentáció 1.
Melléklet)
4. Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint – eredeti példány (Ajánlattételi
Felhívás VI.3.) pont; Közbeszerzési Dokumentáció 2. Melléklet)
5. Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum – Ajánlattevő(k) részéről – külön
mellékletként csatolva
6. Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum – kapacitást nyújtó gazdasági szereplő
részéről (adott esetben) – külön mellékletként csatolva
7. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint (Ajánlattételi Felhívás VI.3.) pont;
Közbeszerzési Dokumentáció 3. Melléklet és az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentum II. rész A. szakasz – Általános információk 1. sor kitöltésével)
8. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása (Ajánlattételi Felhívás III.1.1) pont; az
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum III. rész A-D. szakasz kitöltésével)
9. Jogi helyzetet igazoló dokumentumok-meghatalmazás (adott esetben; Ajánlattételi
Felhívás III. pont, 6. sz. Melléklet)
10. Aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta az ajánlattevő, illetve
adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő nevében aláíró
személy tekintetében. (Ajánlattételi Felhívás VI.3.) pont)
11. Nyilatkozat változásbejegyzési kérelem benyújtásáról/ Nyilatkozat változás-bejegyzési
eljárás folyamatban nem létéről - Változásbejegyzési kérelem és cégbírósági igazolás
(adott esetben; Ajánlattételi Felhívás III.1.1) pont Közbeszerzési Dokumentáció 5.
Melléklet)
Pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolásához:
-

Műszaki-szakmai alkalmasság igazolásához:
(Ajánlattételi Felhívás III.1.3) pont; Egységes európai közbeszerzési dokumentum)
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. rész α) pontjának kitöltésével (a
részletes információk megadásának, azaz az A-D szakasz kitöltésének mellőzésével)
További nyilatkozatok, információk és dokumentumok
12. Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint 7. melléklet, amennyiben nem vesz
igénybe

(adott

esetben;

Ajánlattételi

Felhívás

VI.3.)

pont;

Közbeszerzési

Dokumentumok, 8.-9. melléklet, amennyiben igénybe vesz kapacitást nyújtót)
13. Nyilatkozat az elektronikus példányról (Ajánlattételi Felhívás

VI.3.) pont;

Közbeszerzési Dokumentumok 11. Melléklet)
14. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők megállapodása (adott esetben; Ajánlattételi
Felhívás VI.3.) pont) Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum II. rész A. szakasz
– Részvétel formája rész kitöltésével, továbbá a Közbeszerzési Dokumentumok 10. sz.
Melléklet)
15. Nyilatkozat üzleti titokról és indoklása (adott esetben; Kbt. 44. §.; 13. sz. Melléklet)
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az
ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az alkalmasság előzetes igazolása érdekében az Egységes
Európai Közbeszerzési Dokumentumban.
TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IRATOK
VONATKOZÁSÁBAN
Irat megnevezés
Ajánlat fedlap
Tartalomjegyzék (oldalszámozással)
Felolvasólap (1. Melléklet)
Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint (2. sz. Melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint (3. sz. Melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése vonatkozásában (4. sz. Melléklet)
Nyilatkozat változásbejegyzési kérelem benyújtásáról/ Nyilatkozat változásbejegyzési eljárás folyamatban nem létéről (5. sz. Melléklet)
Változásbejegyzési kérelem (adott esetben)
Aláírási címpéldány(ok) aláírás minta
Meghatalmazás (6. sz. melléklet- adott esetben)
EEKD -Kizáró okokkal kapcsolatban előírt nyilatkozatok / Gazdasági és
pénzügyi alkalmassággal kapcsolatban előírt nyilatkozat / Műszaki, Illetve
szakmai alkalmassággal kapcsolatban előírt nyilatkozattal kapcsolatban az:

oldal

Egységes európai közbeszerzési dokumentum
Nyilatkozat kapacitást biztosító szervezetről/személyről Kbt. 65. § (7) bek. (7.
vagy 8. sz. Melléklet - Nyilatkozat I-II)
Nyilatkozat kapacitást biztosító szervezetről/személy részéről az erőforrások
rendelkezésre állásáról Kbt. 65. § (7) bek. (9. sz. Melléklet- adott esetben)
Nyilatkozat a közös ajánlattételről (10. sz. Melléklet - adott esetben)
Együttműködési megállapodás (adott esetben)
Nyilatkozat az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlatról (11. sz.
Melléklet)
Nyilatkozat idegen nyelven benyújtott iratok magyar nyelvű fordításáról (12.
sz. Melléklet- adott esetben)
Nyilatkozat üzleti titokról és indoklása (13. sz. Melléklet- adott esetben)
Az ajánlat papír alapú példányáról készített 1 db elektronikus példány
(CD/DVD/pendrive)

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

Oldal

Kizáró okokkal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások
Illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy együttes adóigazolás,
amennyiben a gazdasági szereplő a köztartozásmentes adózói
adatbázisban nem szerepel.
Amennyiben a gazdasági szereplő szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban, akkor ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartást.
Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan

-

(A nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűnek kell
lennie!)
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerint
(14. Melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerint
(15. Melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a), d), e), f) pontjai és a
Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti kizáró okok vonatkozásában (16.
Melléklet) (adott esetben)
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti kizáró okok
vonatkozásában (17. Melléklet)
MŰSZAKI,

ILLETVE

KAPCSOLATBAN

SZAKMAI
ELŐÍRT

ALKALMASSÁGGAL
NYILATKOZATOK,

IGAZOLÁSOK
M1. Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.
§ (1) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé
számított három lezárt üzleti évben befejezett teljesítéseit, különösen
a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáit a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében meghatározott formában és 22.
§ (2) bekezdésben megadott tartalom szerint igazolva.
A referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból minden
alkalmassági feltétel teljesülésének ki kell derülnie. (18. sz. Melléklet)
Az Ajánlatkérési Dokumentációban szereplő nyilatkozatminták használata nem kötelező!

Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérési Dokumentáció követelményeivel teljes mértékben
összhangban lévő ajánlatot benyújtani.

8. Ajánlatok elbírálása
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok
megfelelnek-e az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan
ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatok tételes átvizsgálása során
megállapításra kerülnek az ajánlatok esetleges érvénytelenítésére vagy az ajánlattevő kizárására
okot adó körülmények.
Az érvényes ajánlatokat az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont
alapján, valamint a Kbt. 76-77. §-okban, az eljárást megindító felhívásban, továbbá a jelen
dokumentumban foglaltakra tekintettel kell értékelni.
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálást
olyan időtartam alatt kell elvégeznie, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való
értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.
Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően
felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további
fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati
kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 30 napot. 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 értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a
hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések,
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást
kérni. A hiánypótlás és felvilágosítás kérésre vonatkozó szabályokat a Kbt. 71. §-a tartalmazza.
Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására
határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az
ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az
értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében
végzi el a bírálatot.
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján rögzíti, hogy a bírálatnak az aránytalanul
alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi
el. Csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni,
a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség
aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az
ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az

értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati
cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni.
Ha az ajánlatnak az értékelési részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek
vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetve kirívóan aránytalannak értékelt
kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat,
valamint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérőnek erről a kérésről a többi ajánlattevőt
egyidejűleg, írásban értesítenie kell.
Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkérő korábbi tapasztalataira, a
közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére vagy a közbeszerzést
megelőzően a becsült érték meghatározásához felhasznált egyéb adatokra kell figyelemmel
lenni.
Amennyiben az ajánlati ár megalapozottságáról szóló döntés meghozatalához az szükséges, az
ajánlatkérő összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati
elemeket megalapozó adatokat.
Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az
ajánlati elemek megalapozottságáról, teljesíthetőségéről, ennek során az ajánlattevőtől írásban
tájékoztatást kérhet a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan.
Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak
és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást.

9. Az ajánlatok értékelése
Ajánlatkérő mindkét rész esetében a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja a legjobb ár-érték arány
értékelési szempont alapján értékeli a benyújtott ajánlatokat az alábbi szempontok figyelembe
vételével:
I. rész:
Értékelési szempontok
1. Ár:

Súlyszám: 80

Nettó ajánlati ár (HUF)
1/A. Hátizsák (nettó Ft/db) ajánlati ár 35 Súlyszám
1/B. Sportkulacs (Ft/db) ajánlati ár 43 Súlyszám
1/C. Kártyatartó (Ft/db) ajánlati ár 1 Súlyszám
1/D. Nyakpánt (Ft/db) ajánlati ár 1 Súlyszám
Minőségi kritérium:

Súlyszám: 20

Alszempontok:
2. Egyedi megrendelés során lehívott mennyiségek elkészítési és szállítási határideje 500 dbig (nap)- kisebb a jobb) Súlyszám: 5
3.Egyedi megrendelés során lehívott mennyiségek elkészítési és szállítási határideje 500 db.
felett (nap)- kisebb a jobb) Súlyszám: 5

4. Szerződéskötéstől számított első egyedi megrendelés során vállalt elkészítési és szállítási
határidő a műszaki dokumentációban megadott mennyiségre Súlyszám: 10
II. rész:
Értékelési szempontok
1. Ár:

Súlyszám: 80

Nettó ajánlati ár (HUF)
1/A. Baseball sapka (nettó Ft/db) ajánlati ár 15 Súlyszám
1/B. Törölköző (Ft/db) ajánlati ár 33 Súlyszám
1/C. Póló (különböző színek (Ft/db) ajánlati ár 32 Súlyszám
Minőségi kritérium:

Súlyszám: 20

Alszempontok:
2. Egyedi megrendelés során lehívott mennyiségek elkészítési és szállítási határideje 500 dbig (nap)- kisebb a jobb) Súlyszám: 5
3. Egyedi megrendelés során lehívott mennyiségek elkészítési és szállítási határideje 500
db. felett (nap)- kisebb a jobb) Súlyszám: 5
4. Szerződéskötéstől számított első egyedi megrendelés során vállalt elkészítési és szállítási
határidő a műszaki dokumentációban megadott mennyiségre Súlyszám: 10
Az ajánlatkérő annak a sikeres ajánlattevőnek fogja odaítélni a szerződést, akinek az ajánlatáról
megállapították, hogy érvényes, és a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok
szerinti értékelés során a legmagasabb összpontszámot kapja.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa: 1-10.
Az ajánlatkérő írásban tájékoztatja az ajánlattevőt az eljárás eredményéről, az eljárás
eredménytelenségéről, az ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról, valamely
gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést
követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő a megadott ponthatárok közötti
pontszámot kiszámítja valamennyi rész tekintetében: Értékarányosítás, az alábbi képletek
alkalmazásával (ajánlatkérő az értékeket két tizedesjegyre kerekítve számítja):
1. Ajánlati ár:
A pontszámítás módszere:
P = (A legjobb / A vizsgált) x (P max – P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár, azaz 10 pont) adja, a többi
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan
arányosan számolja ki a pontszámokat.
A két értékelési szempont tekintetében meghatározott pontszám a részszempont súlyszámával
megszorozva és összesítve adja az ajánlat összpontszámát.
Az ajánlati árat forintban kell megadni.
Az ajánlattevők az ajánlati árak vonatkozásában csak egész számra kerekített, magyar forintban
(HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.
Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összege között eltérés van, akkor
a betűvel kiírt összeget tekinti az Ajánlatkérő érvényesnek.
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget,
függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek stb. Az ajánlati
árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot
is.
Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés
valutaneme is csak ez lehet.
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell
lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt.
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód
elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.
2. szempont – Egyedi megrendelés során lehívott mennyiségek elkészítési és szállítási
határideje 1500 db-ig (napokban- kisebb a jobb)
A szállítási határidőt naptári napban kell megadni, az egyedi megrendelő megérkezésétől
számítva. Az a naptári napban meghatározott időtartam, amely alatt az ajánlattevő a
megrendelt árut biztosítani képes.
a) A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy azon legkedvezőbb szintje,
amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső
határával azonos számú pontot (10 pont) ad az ajánlatkérő: 2 nap

b) A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy 30 nap ajánlati elemnél
kedvezőtlenebb ajánlatot nem lehet tenni.
A módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot a 2. szempont
tekintetében:
Fordított arányosítás lásd: 1. szempontnál rögzítetteket.
3. szempont – Egyedi megrendelés során lehívott mennyiségek elkészítési és szállítási
határideje 1500 db. felett (napokban- kisebb a jobb)
A szállítási határidőt naptári napban kell megadni, az egyedi megrendelő megérkezésétől
számítva. Az a naptári napban meghatározott időtartam, amely alatt az ajánlattevő a megrendelt
árut biztosítani képes.
a)
A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy azon legkedvezőbb szintje,
amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával
azonos számú pontot (10 pont) ad az ajánlatkérő: 2 nap
b)
A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy 30 nap ajánlati elemnél
kedvezőtlenebb ajánlatot nem lehet tenni.
A módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot a 3. szempont
tekintetében:
Fordított arányosítás lásd: 1. szempontnál rögzítetteket.
4. szempont - Szerződéskötéstől számított első egyedi megrendelés során vállalt elkészítési
és szállítási határidő a műszaki dokumentációban megadott mennyiségre
A szállítási határidőt naptári napokban kell megadni, az egyedi megrendelő megérkezésétől
számítva. Az a naptári napban meghatározott időtartam, amely alatt az ajánlattevő a megrendelt
árut biztosítani képes.
a)
A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy azon legkedvezőbb szintje,
amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával
azonos számú pontot (10 pont) ad az ajánlatkérő: 1 nap
b)
A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy 10 nap ajánlati elemnél
kedvezőtlenebb ajánlatot nem lehet tenni.
A módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot a 4. szempont
tekintetében:
Fordított arányosítás lásd: 1. szempontnál rögzítetteket.

Értékelés
A Kbt. 69. § (11) bekezdése valamint a 321/2015. Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján
az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem kéri azon tények, adatok vonatkozásában
igazolás benyújtását, amelyek vonatkozásában az ajánlatkérő az Európai Unió bármely
tagállamában működő, – az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas
adatbázisként feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat
az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén
az ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának
benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a
külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának
kiváltására alkalmas nyilvántartásnak.
Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 81. § (4) -(5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát - ideértve
annak aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését
követően végzi el.
Amennyiben az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő
nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően
nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá az előzetes
ellenőrzés során benyújtott nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), Ajánlatkérő ezen
ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására.
Az ajánlatkérő annak a sikeres ajánlattevőnek fogja odaítélni a szerződést, akinek az ajánlatáról
megállapították, hogy érvényes, és a legjobb ár-érték arányt tartalmazza.

10. Az ajánlatok lezárása és jelölése
Az ajánlatokat zárt csomagolásba helyezve kell benyújtani.
Az ajánlat jól lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni:
Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány - „Ajándéktárgyak,
promóciós tárgyak beszerzése” „Tilos felbontani az ajánlattételi határidő előtt!
Ajánlattételi határidő: 2017. 05.12. 11:00 óra”

Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az ajánlatkérő nem vállal
felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért.
Kérjük a csomagoláson jelöljék meg az ajánlattevő bejegyzett cégnevét, székhelyét.
Az ajánlat átvételét írásos nyugta igazolja, melyet az ajánlatkérő által kinevezett személy ír alá.
Amennyiben bármelyik ajánlat a benyújtási (ajánlattételi) határidőnél később érkezik meg, az
érvénytelennek minősül.

D.

További információk
11. A kizáró okokkal kapcsolatos igazolások benyújtása

A kizáró okok igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezete határozza meg.
A csatolandó nyilatkozatoknak kelte nem eshet a felhívás feladásánál korábbi időpontra.

12. Üzleti Titok
Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon
elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47.§] tartalmazó iratok
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) 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 tartalmazzák az
alábbiakat:
az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének),
valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt:
adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az
ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk,
alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Ha az ajánlattevő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a 44. §
(1) - (3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében felhívja
az érintett ajánlattevőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.
Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk (ide értve a védett
ismeretet is), iratok harmadik személyek (különösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők)
általi megismeréséért, amennyiben ajánlattevő az üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is)
[Ptk. 2:47.§] tartalmazó iratokat ajánlatában nem elkülönített módon, vagy úgy helyezi el, hogy
azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt információkat is.

13. Előzetes vitarendezés
A Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre kell
benyújtani:
Hivatalos név: Kuczora Ügyvédi Iroda
Postai cím: Alkotmány u. 12. fsz. 1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Kuczora Gergely ügyvéd
Telefon: (+36-1) 301-0695
Fax: (+36-1) 301-0696

A kérelmezőnek az ajánlatkérőhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: előzetes
vitarendezési kérelem) meg kell jelölnie az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy
eljárási cselekmény jogsértőnek tartott elemét, továbbá a kérelmező javaslatát, észrevételét,
valamint az álláspontját alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt alátámasztó
dokumentumokra - ha vannak ilyenek - hivatkoznia kell.
Az előzetes vitarendezési eljárás szabályait a Kbt. 80. §-a tartalmazza.
Amennyiben valamely ajánlattevő a rendelkezésére álló határidőben előzetes vitarendezési
kérelmet nyújtott be az ajánlatok bontását követően történt eljárási cselekménnyel, keletkezett
dokumentummal kapcsolatban, az ajánlatkérő a kérelem benyújtásától a válaszának
megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig akkor sem kötheti meg a szerződést - ha
részajánlat tétele lehetséges volt, a beszerzés érintett részére vonatkozó szerződést - ha eddig
az időpontig a szerződéskötési moratórium egyébként lejárna.

14. További Információk
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattétel érdekében a
dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
A közbeszerzési dokumentumok teljes körűen és térítésmentesen elérhetik az I.3. pontban
megadott linken.
Amennyiben letöltik az ajánlati dokumentációt, kérjük a kozbeszerzes@kuczora.hu e-mail
címre küldjék meg az alábbi adatokat:
— cégnév,
— székhely,
— kapcsolattartó,
— elérhetőség (telefon, fax, e-mail).
Az ajánlatkérő ezen igazolás ajánlatkérő részéről történő átvételétől tekinti a gazdasági
szereplőt az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőnek, akit az esetleges kiegészítő
tájékoztatás, illetve az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosítása
vonatkozásában figyelembe vesz.
Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, zárt csomagolásban egy
eredeti papíralapú, és egy, az eredetivel mindenben megegyező elektronikus másolati
példányban (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) kell közvetlenül vagy postai
úton benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Amennyiben a papír alapú és az elektronikus
adathordozón benyújtott ajánlat között eltérés van, úgy ajánlatkérő a papír alapú példányt
tekinti irányadónak.
Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet nevében aláíró személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának vagy a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9. §
(3) bekezdése előírásainak megfelelően elkészített, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta egy
példányát. Nem cégformában működő ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta egy
példányát.

Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló
aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás
eredeti vagy másolati példányát is csatolni kell.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról
szóló megállapodást másolatban, mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös
ajánlattevőket az eljárás során képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos
jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők
nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért
egyetemleges felelősséget vállalnak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 13. §-a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és
az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást vagy nemleges nyilatkozatát
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 30.§ (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők III.1.3. M/1. műszaki, illetőleg szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához nem köti.

16. A munkavédelemre és a munkafeltételekre vonatkozó előírások
A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre az alábbi szervezetektől (hatóságoktól)
szerezhető be tájékoztatás:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkafelügyeleti Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 1) (1) 896-3002
Fax: (06 1) 795-0884
Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu
http://www.ommf.gov.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 1) 896-2902
Fax: (06 1) 795-0880
Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu
http://www.ommf.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Telefon: 1/301-2900

Fax: 1/301-2903
http://www.mbfh.hu/hu/
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Cím: 1097 Budapest, Gyáli u. 2-6.
Postacím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Telefon: 1/476-1100
Telefax: 1/476-1390
http://www.antsz.hu
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A
Tel.: 1/224-91-00
Fax: 1/224-92-62
A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a www.orszagoszoldhatosag.gov.hu honlapon
megtalálható.
Egyenlő Bánásmód Hatóság
www.egyenlobanasmod.hu
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.
Telefon: 06-1-795-2975
Zöldszám: 06 80 203 939
Fax: 06-1-795-0760
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672
e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu
A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a www.egyenlobanasmod.hu honlapon
NAV Közép – magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
székhely: 1132 Budapest, Váci út 48/C-D
levelezési cím: 1438 Budapest, Pf. 511
telefon: +361-412-5400
fax: +361-412-5551
honlap: www.nav.gov.hu

3. RÉSZ: MELLÉKLETEK

AZ AJÁNLAT BORÍTÓLAPJA
Kérjük, hogy az ajánlatuk első, borító lapján az alábbi adatokat, mint minimum tüntessék fel:
Az ajánlat tárgya:
Az ajánlatot adó cég pontos neve:
Címe:
Cégjegyzékszáma:
Képviseletre jogosult neve:
Adószáma:
Bank neve és Bankszámla száma:
Telefonszáma:
Telefax száma:
E-mail címe:
A tárgyban érintett kapcsolattartó
személy neve:
A tárgyban érintett kapcsolattartó
mobil száma:

„Ajándéktárgyak, promóciós tárgyak
beszerzése”

1. Melléklet: Felolvasólap
Közbeszerzés tárgya:
„Ajándéktárgyak, promóciós tárgyak beszerzése”
Az ajánlattevő megnevezése12:
cégjegyzékszáma:
adószáma:
székhelye:
levelezési címe:
bankszámla száma (amelyet az Adásvételi Szerződésben kíván rögzíteni):
I. rész Műanyag termékek beszerzése és emblémázása
1/A. Hátizsák (nettó Ft/db) ajánlati ár
1/B. Sportkulacs (Ft/db) ajánlati ár
1/C. Kártyatartó (Ft/db) ajánlati ár
1/D. Nyakpánt (Ft/db) ajánlati ár
2. Egyedi megrendelés során lehívott mennyiségek
elkészítési és szállítási határideje 1500 db-ig (napokban
3. Egyedi megrendelés során lehívott mennyiségek
elkészítési és szállítási határideje 1500 db. felett
(napokban)
4. Szerződéskötéstől számított első egyedi megrendelés
során vállalt elkészítési és szállítási határidő a műszaki
dokumentációban megadott mennyiségre (napokban)

nettó ..................................,Ft/db
nettó ..................................,Ft/db
nettó ..................................,Ft/db
nettó ..................................,Ft/db
……….. nap
……….. nap
……….. nap

II. rész Textil termékek beszerzése és emblémázása
1/A. Baseball sapka (nettó Ft/db) ajánlati ár
1/B. Törölköző (Ft/db) ajánlati ár
1/C. Póló (különböző színek (Ft/db) ajánlati ár
2. Egyedi megrendelés során lehívott mennyiségek
elkészítési és szállítási határideje 1500 db-ig (napokban
3. Egyedi megrendelés során lehívott mennyiségek
elkészítési és szállítási határideje 1500 db. felett
(napokban)

nettó ..................................,Ft/db
nettó ..................................,Ft/db
nettó ..................................,Ft/db
……….. nap
……….. nap

Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon a konzorcium neve mellett az egyes ajánlattevők (konzorcium
tagjai) nevét is fel kell tüntetni!
2 Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon a konzorcium képviselőjének címe (székhelye, lakóhelye) mellett
az egyes ajánlattevők címét (székhelyét, lakóhelyét) is fel kell tüntetni!
1

4. Szerződéskötéstől számított első egyedi megrendelés
során vállalt elkészítési és szállítási határidő a műszaki
dokumentációban megadott mennyiségre (napokban)

……….. nap

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………..………
(cégszerű aláírás)

2. Melléklet: Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint3
Közbeszerzés tárgya:
„Ajándéktárgyak, promóciós tárgyak beszerzése”
BENYÚJTOTTA
Az Ajánlattevő(k) neve(i)
Önálló Ajánlattevő
Közös Ajánlattétel / Konzorcium tagjainak neve, címe
Vezető*
Tag 1*
Tag 2*
Stb.… *
* Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számára
szükség szerint. Az alvállalkozók nem tekintendők partnernek ennek az
ajánlati formanyomtatványnak a szempontjából.

KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY (ezen ajánlatnál)
Név
Szervezet
Cím
Telefon
Fax
E-mail
(A Konzorcium tagja nevében a tagoknak együtt (vagy képviselőjük útján) kell
nyilatkozniuk és egy Ajánlati Nyilatkozatot kell csatolniuk)
A vonatkozó Ajánlattételi Felhívásra és Közbeszerzési Dokumentációra válaszul
alulírottak ezennel nyilatkozzuk, hogy:
1

3

Áttanulmányoztuk, és teljes egészében elfogadjuk az Európai Unió Hivatalos Lapjában
TED 2017/S …………. számon megjelent Ajánlati Felhívás és az Közbeszerzési
Dokumentáció, valamint a kiadott kiegészítő tájékoztatások tartalmát. Ezennel
fenntartások és korlátozások nélkül, és teljes egészében elfogadjuk feltételeit, és
ajánlatunk elfogadása esetén a szerződést cégszerűen aláírjuk, és teljesítjük.

A nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell az ajánlathoz csatolni!
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Nyilatkozzuk továbbá, hogy az Ajánlattételi Felhívásban és az Közbeszerzési
Dokumentációban meghatározott feltételeknek, és határidőknek megfelelően, a
szerződés teljesítésére a felolvasólapon megjelölt összeg ellenében vállalkozunk.

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………..………
(cégszerű aláírás)

3. Melléklet: Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint
Közbeszerzés tárgya:
„Ajándéktárgyak, promóciós tárgyak beszerzése”
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy ajánlattevő a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján
nem minősül mikro, kis- és középvállalkozásnak
középvállalkozásnak minősül
kisvállalkozásnak minősül
mikrovállalkozásnak minősül.

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………..………
(cégszerű aláírás)

4. Melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.)
Korm. r. 15. § (2) bekezdése szerint
Alulírott, …...................................... mint a(z) …............................................. ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában ezennel
kijelentem,
hogy az „Ajándéktárgyak, promóciós tárgyak beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban
a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben
meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………..………
(cégszerű aláírás)

5. Melléklet: Nyilatkozat4 változásbejegyzési kérelem benyújtásáról
a)
Alulírott
…..................................................
(képviselő
neve),
mint
a(z)
……....................................................... (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a
„Ajándéktárgyak, promóciós tárgyak beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az aktuális (cég)állapotot nyilvántartó
bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító változásbejegyzési eljárás van
folyamatban, ezért a változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelem kinyomtatott
változatát, valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány
kinyomtatott
változatát,
illetőleg
az
adatváltozást
nyilvántartó
illetékes
bíróság/intézmény/hatósághoz/hivatal/szervezet, visszaigazolásának érkeztetett példánya
másolatát az ajánlathoz csatolom.
Kelt: …………………., 2017. év ……………….. hónap …. napján
.................................................................
(cégszerű aláírás)
b)
neve),
mint
a(z)
Alulírott
….................................................
(képviselő
…............................................................ (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a
„Ajándéktárgyak, promóciós tárgyak beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az, aktuális (cég)állapotot nyilvántartó
bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító változásbejegyzési eljárás nincs
folyamatban,
illetőleg
a
nyilvántartó
illetékes
bírósághoz/intézményhez/hatósághoz/hivatalhoz/szervezethez nem került benyújtásra
adatváltozás bejegyzési kérelem.
Kelt: …………………., 2017. év ……………….. hónap …. napján
.................................................................
(cégszerű aláírás)
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Külön-külön - ajánlattevőnek / közös ajánlattevőnek/ alvállalkozónak/ kapacitást biztosító szervezetnek vagy
az a) vagy a b) jelű nyilatkozatot kell kitöltetnie.

6. Melléklet: Meghatalmazás
Alulírott
…………………………………,
mint
a(z)
………………………………………………
(székhely:
……………………………………………………)
ajánlattevő/alvállalkozó/
az
alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet 5 cégjegyzésre jogosult képviselője
ezennel meghatalmazom ……………………………… (szig.sz.: …; szül.: …; an.: …;
lakcím: …), hogy az „Ajándéktárgyak, promóciós tárgyak beszerzése” tárgyú közbeszerzési
eljárás kapcsán készített ajánlatunkat aláírásával lássa el, helyettünk eljárjon és hatályos
jognyilatkozatot tegyen.
Kelt: …………………., 2017. év ……………….. hónap …. napján
…………………………………
(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult
képviselőjének aláírása)

…………………………………
(meghatalmazott aláírása)

Előttünk, mint tanúk előtt:
Aláírás:
Név:
Lakcím:

5

A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!

Aláírás:
Név:
Lakcím:

7. Melléklet NYILATKOZAT I.6
a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában
az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító más szervezetről (vagy
személyről)
Alulírott
…..................................................
(képviselő
neve),
mint
a(z)
……............................................................. (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult
képviselője
n y i l a t k o z o m,
hogy a …………………………………………….. (ajánlattevő neve) az „Ajándéktárgyak,
promóciós tárgyak beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményképpen létrejövő
szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági követelményeknek történő megfelelésünk
igazolása érdekében más szervezet (vagy személy) kapacitását nem vesszük igénybe.

Kelt: …………………., 2017. év ……………….. hónap …. napján

…………………………………
(ajánlattevő cégszerű aláírása)
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Kérjük töltse ki, amennyiben nem vesz igénybe kapacitást biztosítót!

8. Melléklet NYILATKOZAT II.7
a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában
az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító más szervezetről (vagy
személyről)
Alulírott ….................................................. (képviselő neve), mint a(z)
……............................................................. (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult
képviselője
„Ajándéktárgyak, promóciós tárgyak beszerzése”
tárgyban
n y i l a t k o z o m,
hogy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek a következő szervezet(ek) (vagy
személy/ek) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni.
Alkalmasság
igazolásában részt vevő
szervezet (személy)
megnevezése

A felhívás vonatkozó pontjának megjelölése, amely
alkalmassági követelmény érdekében ajánlattevő szervezet
(személy) erőforrására (is) támaszkodik.
[(III.I.2), III.I.3.)]

Kelt: …………………., 2017. év ……………….. hónap …. napján

…………………………………
(ajánlattevő cégszerű aláírása)
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Adott esetben kell kitölteni! A sorok szükség esetén tovább bővíthetők.

9. Melléklet NYILATKOZAT8 kapacitást biztosító szervezet (vagy személy)
részéről
a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az erőforrások rendelkezésre állásáról*
Alulírott
…..............................................
(képviselő
neve),
mint
a(z)
….............................................................. (kapacitást biztosító neve) kapacitást biztosító
szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CVIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
nyilatkozom, hogy az „Ajándéktárgyak, promóciós tárgyak beszerzése” tárgyú
közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági
követelmény igazolása érdekében ajánlattevő a szervezetünk erőforrásaira (is)
támaszkodhat) alkalmasságának igazolásaként általam biztosított erőforrások, azaz:
…
az

ajánlattevő

rendelkezésére

bocsátom,

azok

a(z)

……………………………………….(ajánlattevő neve) ajánlattevő rendelkezésére állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt: …………………., 2017. év ……………….. hónap …. napján
………………………………………….
(cégszerű aláírás
kapacitást biztosító szervezet)
*Megjegyzés:
Jelen mellékletet abban az esetben kell benyújtani, amennyiben az ajánlattevő úgy nyilatkozik, hogy az
alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító más szervezetet (vagy személyt) kíván igénybe venni. Amennyiben
az ajánlattevő több kapacitást biztosító szervezetet (vagy személyt) vesz igénybe, az alkalmasság igazolásához
minden szervezetnek (vagy személynek) külön-külön nyilatkoznia kell. Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozóval
kívánja alkalmasságát igazolni, akkor a fenti nyilatkozat tekintetében az alvállalkozó kapacitást biztosító szervezet
vagy (személynek) minősül, azt a jelen nyilatkozattétel során figyelembe kell venni. A Kbt. 65. § (7) bekezdése
alapján az ajánlatban – a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével – csatolni kell a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
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Adott esetben kell kitölteni! A sorok szükség esetén tovább bővíthetők.

10. Melléklet NYILATKOZAT
a közös ajánlattételről (adott esetben)
Alulírott ….......................................... (képviselő neve)……………….………........ (képviselt
gazdasági szereplő neve)
…............................................... (képviselő neve) ……………….…… (képviselt gazdasági
szereplő neve) cégjegyzésre jogosult személyek nyilatkozunk, hogy az „Ajándéktárgyak,
promóciós
tárgyak
beszerzése”
tárgyú
közbeszerzési
eljárásban
a(z)
……….…………………………… (képviselt gazdasági szereplő neve), valamint a(z)
………………………………………… (képviselt gazdasági szereplő neve) gazdasági
szereplők a Kbt. 35. §-a alapján közös ajánlatot nyújtunk be.
A Kbt. 35. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás során a közös ajánlattevők
képviseletét a …………………………. (gazdasági szereplő neve, címe) látja el∗.
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy az eljárás során a közös ajánlattevők
kizárólagos képviseletére, a közös ajánlattevők nevében kötelezettségvállalásra, hatályos
jognyilatkozat tételére, a vitás kérdésekben való döntésre, a nevükben történő eljárásra a közös
ajánlattevők
nevében
………………………..(gazdasági
szereplő
neve)
…………………………..(képviselő neve) képviselője teljes joggal korlátozás nélkül
jogosult.
A kijelölt képviselő kapcsolattartási adatai:
Név:
Beosztás:
Telefonszám:
Fax-szám:
E-mail cím:
A megjelölt képviselővel közöltek valamennyi közös ajánlatot benyújtó vonatkozásában
joghatályos közlésnek minősülnek.
Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 6:28-33. §-ában foglaltak irányadóak.
Ezúton nyilatkozunk továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállalunk, és tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat benyújtása esetén a
közös ajánlatot benyújtók személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak
alapján megkötött szerződés teljesítése során. Az eljárás eredményeként megkötött szerződést
az ajánlattevőként szerződő fél, vagy – ha az jogutódlással megszűnik – annak jogutódja
teljesítheti.
A szerződés teljesítése során végzett feladatok megosztását az együttműködésről szóló
megállapodás tartalmazza, melyet ajánlatunkhoz csatolunk.
Kelt: …………………., 2017. év ……………….. hónap …. napján
………………………………
(cégszerű aláírás)
∗ (adott esetben további sorokkal bővíthető)

………………………………
(cégszerű aláírás)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (adott esetben)
…………………………………………………… (név, címe) ajánlattevő és
…………………………………………………… (név, címe) ajánlattevő
(továbbiakban: Felek) között,
az „Ajándéktárgyak, promóciós tárgyak beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési
eljárás keretében.
Alulírottak a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés
teljesítésével kapcsolatban a közös ajánlattevők közötti szerződés fontosabb tartalmi
kérdéseiben – előzetesen – az alábbi megállapodást kötik:
Szerződésteljesítés irányítása
A szerződés teljesítésének irányítására a konzorcium tagjainál egy-egy megbízott személy
kerül kijelölésre, az alábbiak szerint:
- ……………………………… (cégnév) részéről: ………………………………….
- ……………………………… (cégnév) részéről: ………………………………….
Felelősségvállalás
Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányában.
Feladatmegosztás
A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a Felek között a következő:
Feladatrész aránya a teljes
Feladat
Cég
feladathoz képest (%)

A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés teljesítése során a Felek az általuk
elvégzett és az ajánlatkérő által igazolt teljesítések tekintetében jogosultak számla benyújtására.
A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik.
A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt,
véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik.
Kelt: …………………., 2017. év ……………….. hónap …. napján
………………………………
(cégszerű aláírás)

………………………………
(cégszerű aláírás)

11. Melléklet NYILATKOZAT
az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlatról

Alulírott …………………… .(képviselő neve), mint a …………………………..…….
(ajánlattevő neve) ajánlattevő jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult képviselője
nyilatkozom,
hogy az „Ajándéktárgyak, promóciós tárgyak beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás
során az ajánlat elektronikus adathordozón benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem
módosítható .pdf file) példánya a papír alapú ajánlat (eredeti) példányával mindenben
megegyezik.

Kelt: …………………., 2017. év ……………….. hónap …. napján
………………………………………….
cégszerű aláírás

12. Melléklet NYILATKOZAT
idegen nyelven benyújtott iratok magyar nyelvű fordításáról9
Alulírott, ………..……(képviselő neve), mint a(z) ……………….. (ajánlattevő neve
cégjegyzésre jogosult képviselője az
„Ajándéktárgyak, promóciós tárgyak beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárás keretében
n y i l a t k o z o m,
hogy az idegen nyelven benyújtott iratok magyar nyelvű fordítása az eredeti irat tartalmával
megegyezik.

Kelt: …………………., 2017. év ……………….. hónap …. napján

………………………………………….
(cégszerű aláírás)
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Adott esetben kitöltendő!

13. Melléklet NYILATKOZAT
üzleti titokról 10

Alulírott, ………..……(képviselő neve), mint a(z) ……………….. (ajánlattevő neve
cégjegyzésre jogosult képviselője a
„Ajándéktárgyak, promóciós tárgyak beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárás keretében
n y i l a t k o z o m,
hogy az ajánlat az alábbi oldalakon elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz: …………..
oldalszám(ok).
Az üzleti titoknak történő minősítés indoklása:

Kelt: …………………., 2017. év ……………….. hónap …. napján

………………………………………….
(cégszerű aláírás)
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A nyilatkozat adott esetben kitöltendő.
A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen
alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan
sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül
megfogalmazásra.

14. Melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
szerint11
Alulírott
…………………………………..………..,
………………………………………… cégjegyzésre jogosult
felelősségem tudatában

mint
képviselője

a(z)
büntetőjogi

nyilatkozom
hogy az „Ajándéktárgyak, promóciós tárgyak beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban
részt vevő ………………………………………………, mint ajánlattevő a 321/2015
(X.30.) Korm. rendelet 8. § i) ib) alpontjában12 / 10. § g pontjának gb) alpontjában13 foglalt
előírás alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja vonatkozásában kijelentem,
hogy az ajánlattevő14
A) olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
B) nem minősül olyan társaságnak, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek, ezért nyilatkozom,
hogy az ajánlattevőnek15
a) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont
ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja16 szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa neve és
állandó lakóhelye az alábbi17:
Név:
Állandó lakóhely:

…………………………….
…………………………….

Név:
Állandó lakóhely:

…………………………….
…………………………….

Ajánlattevő akkor köteles ezt a nyilatkozatot benyújtani az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok vonatkozásában,
amennyiben ajánlatkérő erre a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívja. Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot
valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni.
12 Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében aláhúzandó
13 Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében aláhúzandó
14 A nem releváns tétel – A) vagy B) pont – törlendő, vagy a releváns tétel aláhúzandó.
15 A nem releváns tétel – a) vagy b) pont – törlendő, vagy a releváns tétel aláhúzandó.
16 r) tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon
- közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással
vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2)
bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már
meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,
vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább
huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár.
17
Kitöltendő. A rovat szükség esetén további elemekkel bővíthető.
11

b) a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa nincs.
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
….….………..………
(cégszerű aláírás)

15. Melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja
szerint18
Alulírott
…………………………………..………..,
mint
a(z)
………………………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 8. § i) pontjának ic) alpontjában foglaltaknak megfelelően, a Kbt. 62. § (1)
bekezdésének k) pontjának kc) alpontjában foglaltak tekintetében büntetőjogi felelősségem
tudatában
nyilatkozom
hogy az „Ajándéktárgyak, promóciós tárgyak beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban
részt vevő ………………………………………………-ben, mint ajánlattevőben19
A) az alábbi jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet közvetetten vagy
közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik20:
Név:
Székhely:

…………………………….
…………………………….

Név:
Székhely:

…………………………….
…………………………….

Kijelentem, hogy a megnevezett jogi személy(ek), illetve személyes joga szerint jogképes
szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró
feltétel nem áll fenn.
B) nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely közvetetten
vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………..………
(cégszerű aláírás)

Ajánlattevő akkor köteles ezt a nyilatkozatot benyújtani az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok vonatkozásában,
amennyiben ajánlatkérő erre a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján felhívja. Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot
valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni.
19 A nem releváns tétel – A) vagy B) pont – törlendő, vagy a releváns tétel aláhúzandó.
20
Kitöltendő. A rovat szükség esetén további elemekkel bővíthető.
18

16. Melléklet: Nyilatkozat a K b t . 6 2 . § ( 1 ) b e k e z d é s é n e k a ) , d ) ,
e ) , f ) p o n t j a i és a Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti kizáró okok
vonatkozásában21
Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………….…………………..............................................................
(székhely:
………...................................…….......................................)
ajánlattevő
szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője az
„Ajándéktárgyak, promóciós tárgyak beszerzése”
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok
vonatkozásában:
Nem állnak fenn ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)22, d)23, e)24, f)25 pontjaiban
és (2)26 bekezdésében foglalt kizáró okok.

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………..………
(cégszerű aláírás)

21

Ajánlattevő akkor köteles ezt a nyilatkozatot benyújtani az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok vonatkozásában,
amennyiben ajánlatkérő erre a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívja. A Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által
hitelesített nyilatkozat formájában.
22 Természetes személy ajánlattevő esetén releváns. Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített
nyilatkozat szükséges.
23 Ha az ajánlattevő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében
nem minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is
jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat szükséges.
24
Természetes személy ajánlattevő esetén releváns. Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített
nyilatkozat szükséges.
25 Ha a nem természetes személy ajánlattevő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által
hitelesített nyilatkozat szükséges.
26 Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat szükséges.

17. Melléklet: Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról – Kbt. 62. § (2)
bekezdés
Alulírott
…………………………………..………..,
………………………………………… ajánlattevő cégjegyzésre
büntetőjogi felelősségem tudatában

mint
jogosult

a(z)
képviselője

n y i l a t k o z o m,
hogy a „Ajándéktárgyak, promóciós tárgyak beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban
résztvevő ……………………………………………… -vel mint ajánlattevővel
szemben nem állnak fenn
a Kbt. 62. § (2) bekezdésben foglalt kizáró okok.27
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………..………
(cégszerű aláírás)

27

A nyilatkozatot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § a) pontjának megfelelően közjegyző vagy szakmai
kamara által hitelesítve kell csatolni.

18. Melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a
felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év referenciáiról28
Alulírott ……………….. (név) a ………………………………………(cég) (székhelye:
…………………………………….) mint ajánlattevő / az alkalmasság igazolására igénybe
vett más szervezet cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője az
„Ajándéktárgyak, promóciós tárgyak beszerzése” tárgyú
az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 65.
§ (1) bekezdésének b) pontjában és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)
bekezdésének a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy az alábbi, a
közbeszerzés tárgyával azonos referenciákkal rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé
számított megelőző három évben (36 hónapban):

#

A
szerződést
kötő másik
fél

A
szerző
dés
tárgya

A
teljesíté
s helye

Az
ellenszolgáltat
ás nettó
összege

A teljesítés
A
az
kapcsolattar előírásokna
Teljesíté
tó személy
k és a
s ideje
neve és
szerződésne
(év, hó,
elérhetősége
k
nap)
(telefon- és megfelelőe
faxszám)
n történt
(igen, nem)

1
.
2
.
3
.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint igazolva.
Kelt: ………………… 2017. év …………… hó ……….. nap
………………………………
cégszerű aláírás

28
Ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet akkor köteles ezt a nyilatkozatot benyújtani az
ajánlati felhívásban előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában, amennyiben ajánlatkérő erre a Kbt. 69. § (4)-(7)
bekezdése alapján felhívja.

AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
FORMANYOMTATVÁNYA
I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőre vonatkozó információk
Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai
Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan
beolvasásra kerül, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást29
használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió
Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény30 hivatkozási adatai:
A Hivatalos Lap S sorozatának száma [S81], dátum 2017. 04 26., oldal,
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban: 2017/S 081-155910
Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az
ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt,
amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.
Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában,
kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési
eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….]
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett
ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum
létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek
kell kitöltenie.
A beszerző azonosítása31

Válasz:

Név:

Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért
Alapítvány

Melyik beszerzést érinti?

Válasz:

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid „Ajándéktárgyak,
ismertetése32:
beszerzése”
29

promóciós

tárgyak

A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az
ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más
érdekelt felek rendelkezésére.
30
Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes
tájékoztató, vagy Szerződési hirdetmény.
Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes
tájékoztató, Szerződési hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény
31
A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés
esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét.
32
Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját.

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató [ ]
ajánlatkérő által az aktához rendelt
hivatkozási szám (adott esetben)33:
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb
információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.
II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk
A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Azonosítás:

Válasz:

Név:

[ ]

Héaazonosító szám (uniós adószám), adott [ ]
esetben:
[ ]
Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb
nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott
esetben, ha szükséges.
Postai cím:

[……]

Kapcsolattartó személy vagy személyek34:

[……]

Telefon:

[……]

E-mail cím:

[……]

Internetcím (adott esetben):

[……]

Általános információ:

Válasz:

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy [] Igen [] Nem
középvállalkozás35?
Csak ha a közbeszerzés fenntartott36: A
gazdasági szereplő védett műhely, szociális
33

Nem releváns.

Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját.
Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges.
35
Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L
124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.
Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy
éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.
Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy
éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;
Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt
foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege
nem haladja meg a 43 millió eurót.
36
Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját.
34

vállalkozás37 vagy védett munkahelyteremtési programok keretében fogja
teljesíteni a szerződést?
Ha igen,
mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos
helyzetű munkavállalók százalékos aránya?
Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az
érintett munkavállalók a fogyatékossággal
élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók
mely kategóriájába vagy kategóriáiba
tartoznak.
Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepele az elismert gazdasági szereplők hivatalos
jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal
egyenértékű igazolással (pl. nemzeti
(elő)minősítési rendszer keretében)?

A jelen közbeszerzési eljárás eredményeként
kötendő szerződés nem minősül fenntartott
szerződésnek.

[X] Nem alkalmazható
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja
a gazdasági szereplők figyelmét, hogy
Ajánlatkérő az ajánlattevők műszaki és
szakmai alkalmasságának feltételeit és
igazolásait a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban
állapította meg.
Fentiekre tekintettel a jelen pontban szereplő
adatokat nem kell megadnia a gazdasági
szereplőknek.

Ha igen:
Kérjük, válaszolja meg e szakasz további
részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben
releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben X Nem alkalmazható
töltse ki az V. részt, valamint
mindenképpen töltse ki és írja alá a VI.
részt.
a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék
vagy az igazolás nevét és a vonatkozó
nyilvántartási vagy igazolási számot:
b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy
tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük,
tüntesse fel:
c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat,
amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul,
és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért
minősítést38:
d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt
kiválasztási szempontra kiterjed?
37

Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai
beilleszkedése.
38
A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek.

Ha nem:
Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG
akkor töltse ki a hiányzó információt a
IV. rész A., B., C. vagy D. szakaszában az
esettől függően,
ha a vonatkozó hirdetmény vagy
közbeszerzési dokumentumok ezt előírják:
e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni
a társadalombiztosítási járulékok és adók
megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az
információt, amely lehetővé teszi az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül
beszerezze azt bármely tagország
díjmentesen hozzáférhető nemzeti
adatbázisából?
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
Részvétel formája:

X Nem alkalmazható

Válasz:

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz [] Igen [] Nem
részt a közbeszerzési eljárásban?39
Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési
dokumentum formanyomtatványt nyújtson be.
Ha igen:
a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő
csoportban betöltött szerepét (vezető,
specifikus feladatokért felelős, ...):
b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági
szereplők a közbeszerzési eljárásban együtt
részt vevő csoport tagjai:
c) Adott esetben a részt vevő csoport neve:

a:) [……]
b): [……]
c): [……]

Részek

Válasz:

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

…………..

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban
jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:

39

Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként.

Képviselet, ha van:

Válasz:

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

[……];
[……]

Beosztás/milyen minőségben jár el:

[……]

Postai cím:

[……]

Telefon:

[……]

E-mail cím:

[……]

Amennyiben szükséges, részletezze a [……]
képviseletre vonatkozó információkat (a
képviselet formája, köre, célja stb.):
C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Igénybevétel:

Válasz:

Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási []Igen []Nem
kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi
V. részben feltüntetett kritériumoknak és
szabályoknak való megfelelés során a
gazdasági szereplő igénybe veszi-e más
szervezetek kapacitásait?
Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai
közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III.
részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által
aláírva.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy
műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő
vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra
irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket,
akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.
Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében
ez releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben
meghatározott információkat is40.
D: INFORMÁCIÓK AZOKRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL, AKIKNEK KAPACITÁSAIT A
GAZDASÁGI SZEREPLŐ NEM VESZI IGÉNYBE

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

40

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

Alvállalkozás:

Válasz:

Szándékozik-e a gazdasági szereplő a Nem releváns. Ajánlatkérő nem írta elő
szerződés bármely részét alvállalkozásba Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti
adni harmadik félnek?
nyilatkozattételt
így
gazdasági
szereplőnek jelen szakaszt nem kell
kitöltenie.
Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az
információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A.
és B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra
(alvállalkozói kategóriára) nézve.

III. rész: Kizárási okok
A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK
A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza
meg:
1.

Bűnszervezetben való részvétel41;

Korrupció42;
Csalás43;
Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény44;
Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása45;
Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái46
Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében Válasz:
foglalt okokat végrehajtó nemzeti
rendelkezések szerinti büntetőeljárásban
hozott ítéletekkel kapcsolatos okok:
Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt
vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető
vagy felügyelő testületének tagját, illetve az
e testületek képviseletére, az azokban való
döntéshozatalra vagy azok kontrolljára
vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent
felsorolt okok valamelyikéért olyan
ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel
ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül

41

[] Igen [] Nem
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat: (internetcím, a kibocsátó
hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos
hivatkozási
adatai):
[……][……][……][……]47

A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat
(HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.
42
Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció
elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a
magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192.,
2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az
ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott
korrupciót is.
43
Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C
316., 1995.11.27., 48. o.)
44
A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L
164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett
kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet.
45
A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való
felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint.
46
Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről,
valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.
47
Kérjük, szükség szerint ismételje.

meghatározott kizárás időtartama továbbra is
alkalmazandó?
Amennyiben igen, kérjük,48 adja meg a
következő információkat:
a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6.
pontok közül melyik érintett, valamint az
ítélet okát (okait),
b) Határozza meg az elítélt személyét [ ];
c) Amennyiben az ítélet közvetlenül
megállapítja:

a) Dátum:[ ], pont(ok): [ ], ok(ok):[ ]
b) [……]
c) A kizárási időszak hossza [……] és az
érintett pont(ok) [ ]
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat: (internetcím, a kibocsátó
hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos
hivatkozási
adatai):
[……][……][……][……]49

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő [] Igen [] Nem
olyan intézkedéseket, amelyek a releváns
kizárási
okok
ellenére
igazolják
50
megbízhatóságát (öntisztázás)?
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket [……]
az intézkedéseket51:
B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ
KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK

Adó vagy társadalombiztosítási járulék Válasz:
fizetése:
Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes [] Igen [] Nem
kötelezettségét
az
adók
és
társadalombiztosítási
járulékok
megfizetése tekintetében, mind a
székhelye szerinti országban, mind pedig
az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a
székhely szerinti országtól?
Adók

48

Társadalombiztosítási
hozzájárulás

Kérjük, szükség szerint ismételje.
Kérjük, szükség szerint ismételje.
50
A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban.
51
Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a
magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.
49

Ha nem, akkor kérjük, adja meg a
következő információkat:
a) Érintett ország vagy tagállam
b) Mi az érintett összeg?
c) A kötelezettségszegés megállapításának
módja:
1) Bírósági vagy közigazgatási határozat:

a) [……]
b) [……]

a) [……]
b) [……]

c1) [] Igen [] Nem

c1) [] Igen [] Nem

[] Igen [] Nem
Ez a határozat jogerős és
–
[……]
kötelező?

–

Kérjük, adja meg az ítélet
–
vagy a határozat dátumát.

[……]

Ítélet esetén, amennyiben
közvetlenül
erről
rendelkezik, a kizárási c2) [ …]
időtartam hossza:
d) [] Igen [] Nem
2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze:
Ha igen, kérjük,
d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő részletezze: [……]
kötelezettségeit oly módon, hogy az
esedékes adókat, társadalombiztosítási
járulékokat és az esetleges kamatokat és
bírságokat
megfizette,
vagy
ezek
megfizetésére kötelezettséget vállalt?

–

[] Igen [] Nem

–

[……]

–

[……]

–

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

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

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai): 52
[……][……][……]

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI
KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK53

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

fizetésképtelenség, Válasz:
vagy
szakmai
[] Igen [] Nem

52
53

Kérjük, szükség szerint ismételje.
Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését.

A gazdasági szereplő tudomása szerint Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő
megszegte-e
kötelezettségeit
a olyan intézkedéseket, amelyek e kizárási
környezetvédelmi, a szociális és a okok ellenére igazolják megbízhatóságát
(öntisztázás)?
munkajog terén54?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket
az intézkedéseket: [……]
A gazdasági szereplő a következő helyzetek
bármelyikében van-e:
a) Csődeljárás, vagy
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy
felszámolási eljárás alatt áll, vagy
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött,
vagy
d) A nemzeti törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás következtében
bármely hasonló helyzetben van55, vagy
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli,
vagy
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette?
Ha igen:
–

[] Igen [] Nem

–

[……]

–

[……]

Kérjük, részletezze:

–

Kérjük, ismertesse az okokat,
amelyek miatt mégis képes lesz az
alkalmazandó nemzeti szabályokat
és üzletfolytonossági intézkedéseket
figyelembe véve a szerződés (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
teljesítésére56.
adatai): [……][……][……]
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos
szakmai kötelességszegést57?
Ha igen, kérjük, részletezze:

[] Igen [] Nem,
[……]
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő
öntisztázó intézkedéseket?

54

E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint
55
Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.
56
Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek
valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül
abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére.
57
Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
meghatározásait.

[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse
ezeket az intézkedéseket:
[……]
Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny
torzítását célzó megállapodást más
gazdasági szereplőkkel?
Ha igen, kérjük, részletezze:

[] Igen [] Nem
[…]
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő
öntisztázó intézkedéseket?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse
ezeket az intézkedéseket: [……]

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek
bármilyen összeférhetetlenségről58 a
közbeszerzési eljárásban való részvételéből
fakadóan?
Ha igen, kérjük, részletezze:

[] Igen [] Nem

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

[] Igen [] Nem

[…]

[…]

Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely [] Igen [] Nem
korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy
ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés
vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat
előtti megszüntetését vagy az említett
korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési
követelést vagy egyéb hasonló szankciókat? […]
Ha igen, kérjük, részletezze:
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő
öntisztázó intézkedéseket?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse
ezeket az intézkedéseket: [……]
Megerősíti-e a gazdasági szereplő a
következőket?
a) A kizárási okok fenn nem állásának,
58

szerint.

[] Igen [] Nem

A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek

illetve a kiválasztási kritériumok
teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges
információk szolgáltatása során nem tett
hamis nyilatkozatot,
b) Nem tartott vissza ilyen információt,
c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő
iratokat, és
d) Nem kísérelte meg jogtalanul
befolyásolni az ajánlatkérő szerv vagy a
közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali
folyamatát, vagy olyan bizalmas
információkat megszerezni, amelyek
jogtalan előnyöket biztosítanának számára a
közbeszerzési eljárásban, vagy
gondatlanságból olyan félrevezető
információkat szolgáltatni, amelyek
érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a
kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó
döntéseket.
D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ
AJÁNLATKÉRŐ TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK
Tisztán nemzeti kizárási okok

Válasz:

Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok
a tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket
a vonatkozó hirdetmény vagy a
közbeszerzési dokumentumok
meghatároznak?
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban
megkívánt dokumentáció elektronikus
formában rendelkezésre áll, kérjük, adja
meg a következő információkat:

[] Igen [] Nem
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai):
[……][……][……]59

[] Igen [] Nem
Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási
okok fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő
öntisztázási intézkedéseket?
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse
[……]
ezeket az intézkedéseket:

59

Kérjük, szükség szerint ismételje.

IV. rész: Kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontokat illetően (α
α szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági
szereplő kijelenti a következőket:
α: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE
A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági
szereplő szorítkozhat a IV. rész α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész
bármely további szakaszát ki kellene töltenie:
Minden előírt
teljesítése
Megfelel
az
szempontoknak:

kiválasztási
előírt

szempont Válasz:
kiválasztási [] Igen [] Nem

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia,
amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott
közbeszerzési dokumentumokban.
Alkalmasság
végzésére

szakmai

tevékenység Válasz:

1) Be van jegyezve a letelepedés helye
szerinti tagállamának vonatkozó szakmai
vagy cégnyilvántartásába60:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló
szerződéseknél:
A gazdasági szereplőnek meghatározott
engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy
meghatározott szervezet tagjának kell-e
lennie ahhoz, hogy a gazdasági szereplő
letelepedési helye szerinti országban az
adott szolgáltatást nyújthassa?
Ha a vonatkozó információ elektronikusan

60

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

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

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy

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

elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

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

B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia,
amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott
közbeszerzési dokumentumokban.
Gazdasági és pénzügyi helyzet

Válasz:

1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves
árbevétele a vonatkozó hirdetményben
vagy a közbeszerzési dokumentumokban
előírt számú pénzügyi évben a következő:
És/vagy
1b) A gazdasági szereplő átlagos éves
árbevétele a vonatkozó hirdetményben
vagy a közbeszerzési dokumentumokban
előírt számú évben a következő61 ():
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

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

2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”)
árbevétele a szerződés által érintett üzleti
területre vonatkozóan, a vonatkozó
hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott módon az
előírt pénzügyi évek tekintetében a
következő:
És/vagy
2b) A gazdasági szereplő átlagos éves
árbevétele a területen és a vonatkozó
hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban előírt számú évben a
következő62:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

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

3) Amennyiben az (általános vagy
specifikus) árbevételre vonatkozó
információ nem áll rendelkezésre a kért
időszak egészére vonatkozóan, kérjük, adja
meg a gazdasági szereplő létrejöttének

[……]

61
62

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

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

(évek száma, átlagos árbevétel):
[……],[……][…]pénznem
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai): [……][……][……]

Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.
Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.

dátumát vagy azt az időpontot, amikor
megkezdte üzleti tevékenységét:
4) A vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott pénzügyi mutatók63
tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti,
hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i)
a következő(k):
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

(az előírt mutató azonosítása – x és y64
aránya - és az érték):
[……], [……]65

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

5) Szakmai felelősségbiztosításának
biztosítási összege a következő:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

[……],[……][…]pénznem

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy
pénzügyi követelmények tekintetében,
amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy
a közbeszerzési dokumentumokban
meghatároztak, a gazdasági szereplő
kijelenti a következőket:
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban
esetlegesen meghatározott vonatkozó
dokumentáció elektronikus formában
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a
következő információkat:

[……]

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

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

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia,
amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott
közbeszerzési dokumentumokban.
Technikai és szakmai alkalmasság

Válasz:

1a) Csak építési beruházásra vonatkozó
közbeszerzési szerződések esetében:

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó
hirdetmény vagy a közbeszerzési

63
64
65

Pl. az eszközök és a források aránya.
Pl. az eszközök és a források aránya.
Kérjük, szükség szerint ismételje.

A referencia-időszak folyamán66 a
gazdasági szereplő a meghatározott
típusú munkákból a következőket
végezte:
Ha a legfontosabb munkák megfelelő
elvégzésére és eredményére vonatkozó
dokumentáció elektronikus formában
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a
következő információkat:
1b) Csak árubeszerzésre és
szolgáltatásnyújtásra irányuló
közbeszerzési szerződések esetében:
A referencia-időszak folyamán67 a
gazdasági szereplő a meghatározott
típusokon belül a következő főbb
szállításokat végezte, vagy a következő
főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A lista
elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az
összegeket, a dátumokat és a közületi vagy
magánmegrendelőket68:

dokumentumok határozzák meg): […]
Munkák: […...]
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai): [……][……][……]

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

2) A gazdasági szereplő a következő [……]
szakembereket
vagy
műszaki
szervezeteket69 veheti igénybe, különös
tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős [……]
szakemberekre
vagy
szervezetekre:
Építési
beruházásra
vonatkozó
közbeszerzési szerződések esetében a
gazdasági
szereplő
a
következő
szakembereket vagy műszaki szervezeteket
veheti igénybe a munka elvégzéséhez:
3) A gazdasági szereplő a minőség [……]
biztosítása érdekében a következő
műszaki hátteret veszi igénybe, valamint
tanulmányi és kutatási létesítményei a
következők:
4) A gazdasági szereplő a következő [……]
ellátásilánc-irányítási
és
ellenőrzési
66

Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi
tapasztalatot.
67
Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél
régebbi tapasztalatot.
68
Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig
a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében.
69
Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a
gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II.
rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell
kitölteni.

rendszereket tudja alkalmazni a szerződés
teljesítése során:
5) Összetett leszállítandó termékek vagy
teljesítendő szolgáltatások, vagy –
rendkívüli esetben – különleges célra
[] Igen [] Nem
szolgáló termékek vagy szolgáltatások
esetében:
A gazdasági szereplő lehetővé teszi
termelési vagy műszaki kapacitásaira, és
amennyiben szükséges, a rendelkezésére
álló tanulmányi és kutatási eszközökre és
minőségellenőrzési intézkedéseire
vonatkozó vizsgálatok70 elvégzését.
6) A következő iskolai végzettséggel és
szakképzettséggel rendelkeznek:
a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó,
és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy
a közbeszerzési dokumentumokban foglalt
követelményektől függően)
b) Annak vezetői személyzete:

a) [……]

b) [……]

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

[……]

8) A gazdasági szereplő átlagos éves
statisztikai állományi létszáma és vezetői
létszáma az utolsó három évre vonatkozóan
a következő volt:

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

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

[……]

10) A gazdasági szereplő a szerződés
következő részére (azaz százalékára)
nézve 71kíván esetleg harmadik féllel
szerződést kötni:

[……]

70

A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a
szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el.
71
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy
részére alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a

11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési
szerződés esetében:
A gazdasági szereplő szállítani fogja a
leszállítandó termékekre vonatkozó
mintákat, leírásokat vagy fényképeket,
amelyeket nem kell hitelességi
tanúsítványnak kísérnie;
Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá
kijelenti, hogy rendelkezésre fogja
bocsátani az előírt hitelességi igazolásokat.
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési
szerződés esetében:
Rendelkezésre tudja-e bocsátani a
gazdasági szereplő a vonatkozó
hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban foglalt, a hatáskörrel
rendelkezőként elismert hivatalos
minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok
által kiállított bizonyítványokat, amelyek
műszaki leírásokra vagy szabványokra való
egyértelmű hivatkozással igazolják a
termékek megfelelőségét?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg
ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb
bizonyítási eszközök bocsáthatók
rendelkezésre:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

[] Igen [] Nem

[] Igen [] Nem

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

[] Igen [] Nem

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

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia,
amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési
szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó
hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Minőségbiztosítási
rendszerek
és Válasz:
környezetvédelmi vezetési szabványok
Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, [] Igen [] Nem
független testület által kiállított igazolást,
amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő
teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési
dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát.

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

[……] [……]

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

[] Igen [] Nem

[……] [……]

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

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

Válasz:

A gazdasági szereplő a következő módon
felel meg a részvételre jelentkezők számának
csökkentésére alkalmazandó objektív és
megkülönböztetésmentes
szempontoknak
vagy
szabályoknak:
Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy

A formanyomtatvány V. része jelen
közbeszerzési eljárásban nem alkalmazandó,
ezért e pontban szereplő adatokat nem kell
megadnia a gazdasági szereplőnek.

egyéb igazolások szükségesek, kérjük,
tüntesse fel mindegyikre nézve, hogy a
rendelkezik-e
a
gazdasági
szereplő
megkívánt
dokumentumokkal:
Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások
valamelyike
elektronikus
formában
72
rendelkezésre
áll ,
kérjük,
hogy
mindegyikre nézve adja meg a következő
információkat:

[] Igen [] Nem73

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai): [……][……][……]74

VI. rész: Záró nyilatkozat
Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti
II–V. részben megadott információk pontosak és helytállóak.
Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre
képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:
a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy
bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül
hozzájusson a kiegészítő iratokhoz75, vagy
b) Legkésőbb 2018. április 18-án76 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció.
Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért
Alapítvány hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum „Ajándéktárgyak,
promóciós tárgyak beszerzése” elnevezésű, hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjában
2017/S 081-155910 számon közzétett hirdetményre, céljára megadott információkat igazoló
dokumentumokhoz.
Keltezés, hely, és – ahol megkívánt vagy szükséges – aláírás(ok): [……]
Kelt, ………………………..

…………………………………..
Gazdasági szereplő cégszerű aláírása

72

Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz.
Kérjük, szükség szerint ismételje.
74
Kérjük, szükség szerint ismételje.
75
Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság
vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a
közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó
73

jóváhagyást.
76

függően.

A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától

3. RÉSZ: SZERZŐDÉSTERVEZET

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS
TERVEZET- I.- II. rész tekintetében
amely létrejött az
Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35. VII. em.
Szervezet nyilvántartási száma:01-01-0011674
Adószám: 18398304-1-41
Számlaszám:
Képviselő:
mint Vevő (a továbbiakban: Megrendelő-Vevő)
másrészről a
…
Székhely: …..
Cégjegyzékszám: ….
Adószám: …
Bankszámla száma: …
Számlavezető neve: …...
Képviselő: ……
mint Eladó (a továbbiakban: Eladó)
– továbbiakban külön-külön: „Fél”, együttesen: „Felek” – között alulírott helyen és napon az
alábbi feltételekkel:
Előzmény:
Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 81. § (1) bekezdése alapján uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárást
indított (a továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás), és folytatott le melynek eredményeképpen az
Eladóval, mint nyertes ajánlattevővel Megrendelő az alábbi szerződést köti.
A Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen Szerződés és mellékleti alapján az Eladó a teljesítésre
a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában, az ajánlatkérési dokumentációban és az
ajánlatában foglaltakra figyelemmel köteles, mely iratok, azok külön fizikai csatolása nélkül is
jelen szerződés részét képezik.
I. A szerződés tárgya
1. Jelen szerződés alapján az Eladó feladata az Eljárást Megindító Felhívásban
meghatározott mennyiségű, továbbá az Ajánlatkérési Dokumentáció részét képező
Műszaki leírásban és az Eladó nyertes ajánlatában meghatározott ajándéktárgyak,
promóciós tárgyak beszerzése, és adásvétele keretszerződés alapján.

2. Eladó köteles Megrendelőnek a szerződés 1. számú mellékletében rögzített eszközök
átadására, továbbá jótállási és szavatossági kötelezettségeinek teljesítésére az egyedi
megrendelések alapján.
3. Eladó új árukkal köteles teljesíteni. Eladó szavatolja, hogy az árú átadásának
időpontjában Megrendelő tulajdonszerzésének semmiféle akadálya nem áll fenn.
4. Eladó kijelenti, hogy kész és képes Megrendelő fent megjelölt szerződéses céljának
megfelelő teljes körű, gondos és magas színvonalú teljesítésre. Eladó köteles minden
olyan tevékenységet ellátni, feladatvégzést kifejteni, amely a közbeszerzési eljárás
során tett vállalásainak és kijelentéseinek teljesítéséhez szükséges.
5. A pontos műszaki tartalmat az ajánlattételi felhívásban,
dokumentációban, és az Eladó ajánlatában foglaltak alkotják.
II.

az

ajánlatkérési

Szerződés hatálya, szállítási határidők

1. Szerződés hatálya
A szerződés az utolsóként aláíró fél aláírása napján lép hatályba, és hatálya – a szerződésben
foglalt megszűnési, illetve megszüntetési események bekövetkezését kivéve – az abban
meghatározott kötelezettségek maradéktalan teljesítéséig áll fenn, de legkésőbb 12 hónap
elteltével megszűnik, amennyiben a felek nem élnek az ajánlati felhívásban szabályozott
szerződés meghosszabbításának lehetőségével.
Szállítási határidő:
Eladó köteles az adott árukat a jelen szerződés hatálybelépését követően az egyedi
megrendelőkben megjelölt helyszínre, és mennyiségben a ….. (nyertes ajánlattevő ajánlatában
foglaltaknak megfelelően) ….. határidő alatt leszállítani. Az előteljesítés előzetes egyeztetést
követően elfogadott.
2. Akadályközlési kötelezettség:
Amennyiben Eladó a vállalt szállítási határidőt nem tudja tartani, úgy annak lejárta előtt
legkésőbb 5 naptári nappal, az ok feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével
írásban köteles a Megrendelőt erről tájékoztatni (a továbbiakban: akadályközlő levél). Az
akadályközlő levélben foglaltak a Szerződés szerinti teljesítési határidőket nem módosítják, a
Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érintik.
Az akadályközlési kötelezettség elmulasztása Eladó részéről a szerződés teljesítése körében
irányadó tájékoztatási kötelezettség megsértésének minősülő szerződésszegés.
3. Megrendelő késedelme:

Amennyiben Eladó úgy ítéli meg, hogy Megrendelő késedelembe esett, úgy ezt köteles
haladéktalanul írásban jelezni Megrendelő felé a Megrendelői késedelem alapjául szolgáló
körülmények és bizonyítékok megjelölésével és rendelkezésre bocsátásával. Megrendelő
késedelmének jogkövetkezménye a teljesítési határidő meghosszabbodása, mégpedig
főszabályként a késedelem időtartamával.
III. Átadás-Átvétel
1. Eladó az eszközöket a zánkai (8251 Zánka Külterület, Hrsz.: 030/15.), illetve fonyódligeti
(8640 Fonyód, Virág u. 77.) tábor, illetve az egyedi megrendelőben megjelölt, egyeztetett
helyszínein köteles átadni Megrendelő részére.
2. Eladó az eszközöket a saját költségére és felelősségére adja át.
3. Eladó a szerződés tárgyát képező árukat átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján adja át a
Megrendelőnek. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának időpontja egyben a kárveszély és
a tulajdonjog átszállásának időpontja is. Eladó gondoskodik arról, hogy átadáskor az árú összes
tartozéka, valamint az árúra vonatkozó minden esetleges leírás, okmány, garancialevél,
minőségtanúsításról szóló okmány hiánytalanul átadásra kerüljön Megrendelő részére.
4. Az eszközök átvétele során a Megrendelőnek nem kell vizsgálnia azokat a tulajdonságokat,
amelyek minőségét tanúsítják, illetőleg amelyekre a jótállás vonatkozik. Megrendelő a
minőségi vizsgálatot az átadástól számított legkésőbb 15 napon belül köteles megkezdeni és azt
a megvizsgáláshoz szükséges idő alatt folyamatosan elvégezni. Amennyiben a minőségi
ellenőrzés hibát tár fel, úgy a Megrendelő Eladót értesíti a felmerült hibákról, hiányosságokról.
5. Eladó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörébe tartozó más
körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére,
teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.
IV. A Szerződéses ellenérték, fizetési szabályok
1. Az ellenérték mértéke:
Az Eladót megillető vételár díja (nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltaknak megfelelően):
nettó ...................,- Ft + ÁFA, azaz nettó ............................... forint + ÁFA.
Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó áruk szállítását az 1. számú mellékletben
meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a termékekkel
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb).
Eladó az áru teljesítési helyre való kiszállításával kapcsolatban felmerült költségeinek
megtérítését a Megrendelőtől nem követelheti.
Szerződő felek rögzítik, hogy Vevő a jelen szerződés alapján ...................,- Ft + ÁFA
összeghatárig (keretösszeg-rendelkezésre álló fedezetösszege) jogosult megrendeléseket
eszközölni a nyertes ajánlattevő által megajánlott, és jelen szerződésben rögzített egységárakon.

Amennyiben a keretösszeg a szerződés hatálya alatt nem kerül teljes összegben lehívásra,
Vállalkozó a fennmaradó összeg tekintetében követelést nem támaszthat semmilyen formában.
2. Az ellenérték fizetési ütemezése:
2.1. Megrendelő előleget nem fizet.
2.2. Megrendelő a Szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő Eladói
teljesítésről teljesítési igazolást állít ki. A teljesítési igazolás a számla kötelező melléklete. A
teljesítés igazolására ……. jogosult.
3. Számlázás:
3.1 Eladó a számlát/részszámlát a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás alapján, magyar
forintban köteles kiállítani. Eladó köteles a számlát a teljesítési igazolás kiállítását követő 15
napon belül kiállítani. A számlát annak kiállításától számított 5 munkanapon belül Eladónak el
kell juttatnia Megrendelő részére a Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás egy eredeti
példánya kíséretében. Amennyiben Eladó a számlát nem postai úton kívánja eljuttatni
Megrendelőhöz, úgy azt a Megrendelő székhelyén köteles leadni.
3.2. A számlán feltüntetendő egyéb adatok:
o Szerződés száma
A Megrendelő a fentieken túlmenően az alábbi megnevezéssel illetve címzéssel kiállított
szállítói számlát tudja befogadni:
Név: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Cím: 1134 Budapest, Váci út 35. VII. em.
Amennyiben Eladó postai úton juttatja el a számlát, úgy sem a számla eltűnéséért, sem a
késedelmes beérkezéséért (és az ebből eredő késedelmes kiegyenlítéséért) semminemű
kárfelelőssége nincs Megrendelőnek.
3.3. A számlának meg kell felelnie a számvitelről és az általános forgalmi adóról szóló törvény
előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak.
3.4. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint
történik. A szolgáltatások ellenértékének (szerződéses ár) a Megrendelő által történő
kiegyenlítése, a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való hibátlan teljesítést
követően, az Eladó által benyújtott, cégszerűen aláírt számla alapján, a teljesítéstől számított
harminc napos átutalási határidővel történik.
3.5. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek
tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli.
3.6. Megrendelő az ellenértéket Eladó jelen szerződés fejlécében megjelölt számlájára történő
átutalással fizeti meg.
3.7. Megrendelő tájékoztatja Eladót, hogy a jelen szerződés és ennek teljesítése esetén a
kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának hatálya alá esik.

3.8. Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, az a számla
visszaküldését vonja maga után. Eladó köteles minden ebből eredő Megrendelőnél vagy
harmadik személynél felmerülő károkat megtéríteni.
4. Fizetési késedelem:
4.1. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi
kamat és a (2) bekezdése szerinti költségátalány megfizetésére köteles.
4.2. Eladó számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály
érvényesül a Felek viszonylatában.
Eladó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak. Eladó vállalja továbbá, hogy a szerződés teljesítésének teljes
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt.
143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

V. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
1. Késedelmi kötbér:
Felek megállapodnak abban, hogy Eladó késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő késedelmi
kötbérre tarthat igényt az elmulasztott teljesítési határidőtől a tényleges teljesítésig. A
késedelmi kötbér mértéke naptári naponként 400.000 Ft. A késedelmi kötbér mértéke nem
haladhatja meg a nettó keretösszeg 30%-át.
Az adott napon történő bármilyen időtartamú késedelem egy teljes naptári napnak számít.
Amennyiben a késedelemi kötbér mértéke a maximális értéket eléri, a Megrendelő jogosult
írásban a szerződést azonnal hatállyal felmondani.
2. Hibás teljesítési kötbér:
Ha Eladó minőséghibával rendelkező árut szállít, avagy az áru nem alkalmas a rendeltetésszerű
használatra, és Eladó Megrendelő által közölt kifogását 15 naptári napon belül nem szünteti
meg teljes körűen és megfelelően (pld. kicserélési kötelezettségének nem tesz eleget), úgy
Megrendelő a kijavításig, illetőleg kicserélésig terjedő időtartamra, a késedelmi kötbér
mértékének megfelelő hibás teljesítési kötbért követelhet Eladótól, továbbá gyakorolhatja hibás
teljesítésből eredő egyéb jogait is. Több minőségi kifogás nem megfelelő rendezése esetén a
minőségi kötbérigénnyel minden egyes alkalommal élhet Megrendelő.
Amennyiben a hibás teljesítési kötbér mértéke a maximális értéket eléri, a Megrendelő jogosult
írásban a szerződést azonnal hatállyal felmondani.
3. Meghiúsulási kötbér:

Amennyiben a Szerződés teljesítése olyan okból amelyért a Eladó felelős meghiúsul – így
különösen a lehetetlenülés, az Eladó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása vagy egyéb
magatartása miatt a Megrendelő által gyakorolt elállás, illetőleg felmondás esetén –, a
Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke 20.000.000 Ft. azaz húszmillió
forint.
A kötbérek a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően érvényesíthetőek.
4. Kötbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések:
4.1. Amennyiben Eladó Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, az
értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül írásban megtenni. Felek kifejezetten
megállapodnak abban, hogy amennyiben Szállító a fenti határidőt elmulasztja, az a
Megrendelői kötbérigény elismerésének minősül.
4.2. Megrendelő elismert, lejárt kötbérigényét jogosult a díjba - a pénzügyi teljesítéskor beszámítani.
4.3. Eladó késedelmes vagy hibás teljesítése, avagy az Eladónak felróható lehetetlenülés esetén
Megrendelő jogosult Szállítóval szemben a kötbéren felüli kárigényét is érvényesíteni.
4.4. A késedelmi kötbér az elmulasztott teljesítési határidőt követő naptól válik esedékessé,
illetve a Eladó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő kötbér követelése külön felszólítás nélkül
esedékessé válik, amennyiben eléri a maximumát. A hibás teljesítési kötbér pedig a hiba
megszüntetésére nyitva álló határidő eredménytelen leteltét követően válik esedékessé, illetve
az Eladó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő kötbér követelése külön felszólítás nélkül
esedékessé válik, amennyiben eléri a maximumát.
4.5. A Megrendelő hibás teljesítési kötbérigényét nem érinti, ha a hiba kijavítását,
megszüntetését Eladó megkezdte, de nem fejezte be, avagy nem teljes körűen és megfelelően
végezte el.
4.6. A meghiúsulási kötbér a szerződés vagy annak valamely része Eladónak felróható
megszűnését követő napon válik esedékessé.
VI. Kellékszavatosság, Jótállás
1. Kellékszavatosság:
Eladót – figyelemmel jelen szerződés visszterhes jellegére – kellékszavatossági kötelezettség
terheli. Eladó szavatolja, hogy a teljesítése a szerződés rendelkezéseinek, a hatályos
jogszabályoknak és szabványoknak, hatósági előírásoknak, valamint az általános szakmai
szokásoknak megfelel.
A Megrendelő szavatossági jogait a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok alapján gyakorolhatja.
2. Jótállás:
2.1. Eladó a jelen szerződés tárgyát képező eszközökre teljes körű jótállást vállal. A jótállás
(garancia) időtartama a teljesítést igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának dátumától
számított 6 hónap.

2.2. Eladó jótállási kötelezettsége nem terjed ki a meghibásodásra, ha bizonyítja, hogy a hiba a
Megrendelőnek felróható szakszerűtlen, rendeltetésellenes használatra vezethető vissza. A
rendeltetésszerű használat tekintetében az eszközökhöz kapcsolódó használati útmutató az
irányadó.
2.3. Mentesül Eladó a jótállási kötelezettsége alól azon meghibásodások tekintetében, amelyek
az alábbi esetekkel kapcsolatosan következnek be:
o nem rendeltetésszerű, illetve Megrendelőnek felróható, nem használati utasításban
leírtak szerinti használat.
o illetéktelen (3. személyek általi, jogosulatlan) beavatkozás esete, amennyiben az
illetéktelen beavatkozást nem Eladó által szállított eszköz Eladónak felróható hibája
tette lehetővé.
VII. A szerződés módosítása, megszűntetése
1. Módosítás:
1.1. A szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek:
Jelen Szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek cégszerű
aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a Szerződést aláíró
képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett jognyilatkozat a
Szerződés módosítására nem alkalmas.
1.2. A szerződés módosítása körében az alábbi tartalmi megkötések érvényesülnek:
Jelen Szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény 141.§-ban foglaltaknak
megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó
szabályok betartásával lehet módosítani.
2. Szerződés megszüntetése:
2.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés az alábbi módokon szüntethető meg:
a. a Felek közös megegyezésével bármikor,
b. a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatályú felmondással.
a) Felek a jelen szerződést bármikor jogosultak közös megegyezéssel megszüntetni. Felek
a szerződés bármilyen módon történő megszűnését vagy megszüntetését követően
legkésőbb 30 napon belül egymással elszámolnak.
b) A jelen szerződést bármely Fél súlyos szerződésszegése esetén a másik Fél azonnali
hatállyal írásban – indokolás mellett – felmondhatja, súlyos szerződésszegésnek minősül
különösen, de nem kizárólagosan:
•

Vevő részéről:

- ha önhibájából a jelen szerződésben és a Műszaki leírásban meghatározott
feladatok elvégzéséhez szükséges iratokat, egyéb dokumentumokat,
információkat Vállalkozó felhívása ellenére sem, vagy kétséget kizáróan
valótlan tartalommal szolgáltatja;
- az eladó az ellenérték fizetésével több, mint 60 napos késedelembe esik;

•
-

Eladó részéről:
ha a jelen szerződés teljesítése során jogosulatlanul vesz igénybe
alvállalkozót;
ha az általa fizetendő kötbér eléri a maximális összeget;
ha a jelen szerződés szerinti megrendelői elvárásokat nem vagy csak részben
teljesíti;
ha az elvégzendő feladatokat, nyújtandó szolgáltatásokat nem az általában
elvárható legmagasabb színvonalon és jó minőségben végzi el;
ha feladatait nem szerződésszerűen, vagy nem a jogszabályoknak
megfelelően teljesíti;
ha Eladóval szemben végelszámolás, vagy felszámolási eljárás indul;
ha a Vevő jó hírnevét sérti vagy veszélyezteti;
Eladó a teljesítés ellenőrzését bármilyen módon hátráltatja, vagy
megakadályozza és ezt Megrendelő felszólítása ellenére sem szünteti meg
bármilyen módon megtéveszti a Vevőt, vagy valótlan adatot szolgáltat;
bármely egyedi megrendelés teljesítését visszautasítja
jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási ok fennáll

VIII. Kapcsolattartás és kommunikáció
1. Felek közötti írásos és szóbeli kapcsolattartás és kommunikáció nyelve magyar.
2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést
írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján kell megküldeni,
amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére
kézbesítették. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.
Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik
joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett
visszaigazolás érkezett.
A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek
kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen,
mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az
iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő
ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
3. Felek képviselője a szerződéssel kapcsolatos kérdésekben:
Megrendelő részéről:
név:
értesítési cím:
telefon:
fax:
e-mail:
Eladó részéről:
név:

.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
*szerződéskötéskor kitöltendő

értesítési cím:
telefon:
fax:
e-mail:

*szerződéskötéskor kitöltendő
*szerződéskötéskor kitöltendő
*szerződéskötéskor kitöltendő
*szerződéskötéskor kitöltendő

Eladó fenti közreműködője köteles munkanapokon 17 óráig telefonon elérhető lenni.
4. A fent megnevezett képviselő személyének változásáról a Szerződő Fél köteles a másik
Szerződő Felet haladék nélkül, ám legkésőbb öt (5) napon belül értesíteni. A Kapcsolattartó
felek változása nem minősül szerződésmódosításnak.
5. Felek kifejezik azon készségüket, hogy a Szerződés teljesítése érdekében szorosan
együttműködnek, melynek érdekében kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására
hozzák azokat az értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a teljesítést zavarják, vagy
zavarhatják.
6. Felek kölcsönösen, illetve külön-külön is megteszik azokat az intézkedéseket, amelyek a
szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények elhárításához szükségesek.
7. Felek a szerződés időtartama alatt együttműködni kötelesek. Eladó köteles Megrendelőt
minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy
kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért
Eladó felelős.
IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK
1. Irányadó jog:
Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen szerződés egészére - így különösen a szerződés
megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a szerződést biztosító
mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos követelések beszámíthatóságára,
engedményezés útján történő átruházhatóságára és átvállalására - a magyar jog, különösen a
Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
2. Vitás kérdések rendezése:
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket
elsősorban tárgyalásos úton, peren kívül rendezik, és kizárólag akkor jogosultak bírósághoz
fordulni, ha az egyeztetés 30 napon belül nem vezet eredményre.
3. Jogról való lemondás hiánya:
Jelen Szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének
elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges
vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését.
4. Alvállalkozók igénybevétele:
Eladó a Kbt. vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottak szerint jogosult, illetve köteles
alvállalkozót igénybe venni a szerződés teljesítéséhez. Eladó a jogszerűen igénybe vett
alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan

igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül, nem következett
volna be.
Amennyiben Eladó teljesítésbe bevont közreműködője, alvállalkozója teljesítésével
kapcsolatos adatok a szolgáltatás szerződésszerű teljesítését nem támasztják alá, a Megrendelő
jogosult az adott közreműködő/alvállalkozó további teljesítésekből történő kizárásának
kezdeményezésére.
5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Szjt., a Kbt., az Áht., valamint
a tárgyhoz kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
6. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű Megbízott köteles a
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól
a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az
országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
7. Titoktartás:
Jelen Szerződés aláírásával Felek kötelezik magukat arra, hogy a Szerződés teljesítése során
tudomásukra jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket és/vagy az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezései értelmében személyre vonatkozó védett adatokat üzleti titokként kezelik, azokat
harmadik félnek nem adják ki, azokat csak a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges
mértékben használják, és erre nézve a feladatok ellátásában közreműködő munkatársaikat,
alvállalkozóikat, teljesítési segédeiket is nyilatkoztatják. Felek vállalják a fenti kötelezettség
megszegéséből eredően keletkező közvetlen és igazolt károk másik Fél részére való teljes
megtérítését. Az információk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó
kötelezettség a Feleket a jelen Szerződés lejáratát követően határozatlan ideig terheli.
Vállalkozó képviselője figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50. § (1a) bekezdésében
foglaltakra – nyilatkozik, hogy Vállalkozó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalja, hogy
a jelen nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul értesíti a Megrendelőt.
Tudomásul veszi, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a
Megrendelő felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől
eláll.

1. számú melléklet: Eljárást megindító felhívás és ajánlatkérési dokumentáció
2. számú melléklet: Eladó ajánlata
3. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
Jelen Szerződést a Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, helybenhagyólag aláírják.
A szerződés 4 eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány Eladót
illet meg.

Budapest, 2017. ………………. „…”

........................................................
Erzsébet- Gyermek és Ifjúsági Táborok
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
képviseli:
Megrendelő/Vevő

........................................................
…………
……
Eladó

4. RÉSZ: KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS
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MŰSZAKI LEÍRÁS
Az Erzsébet-táborok magyarországi és külhoni gyermekek számára egyaránt biztosítják a tartalmas
pihenés lehetőségét. Az élményt adó programok mellett a táborozó gyermekek érkezéskor logóval
ellátott háton is viselhető tornazsákot, a tűző nap ellen is védelmet nyújtó vászon-sapkát, pólót,
kulacsot és törölközőt kapnak ajándékba, melyek a gyermekek egészségének megőrzését szolgálják.
A táborozók altáboruknak megfelelő színű csomagot kapnak, mely segíti a csoportok
megkülönböztetését, a gyermekek szemmel tartását, s a közösségépítést.
Ajánlatkérő ezen termékek beszerzésére kíván közbeszerzést lefolytatni a megadott műszaki leírás
táblázatában foglaltak szerint.
Az ajándéktárgyak listáját, az elvárt műszaki paramétereket és a beszerzendő mennyiségeket az
alábbi
műszaki
leírás
tartalmazza.
A termékek emblémázást az ajánlattételi dokumentáció mellékleteként kiadásra kerülő arculati és
egyedi elemek felhasználásával kell megvalósítani.
Ajánlatkérő a sokszorosítás előtt az alapanyagokból mintadarab bemutatását kéri jóváhagyás
céljából.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a keretszerződés ideje alatt a feltüntetendő logó, megjelenítendő
elem, szöveges tartalom esetlegesen változhat. Ajánlatkérő ebben az esetben a nyertes ajánlattevőt
legkésőbb az adott eseti megrendeléssel egy időben tájékoztatja, és részére a szükséges grafikákat
átadja.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot továbbá, hogy egy esetleges Európai Unió általi finanszírozottságra
tekintettel a nyertes ajánlattevő köteles az arculati elemeket feltüntetni az összes Felek közötti belső
és külső nyilvánosság elé kerülő írásos végterméken/dokumentumban. Az Ajánlatkérő a nyertes
ajánlattevő részére rendelkezésre bocsátja az adott arculati kézikönyvét amennyiben külső
finanszírozásra
sor
kerül.
Ahol az ajánlattételi felhívás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra
hivatkozik, az kizárólag a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása érdekében történik.
Az ilyen megnevezéshez minden esetben oda kell érteni a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést.
Ajánlatkérő egyedi megrendelésekkel kívánja a számára adott időpontban szükséges termékeket
beszerezni ezen keretmennyiségekből.
Az Ajánlatkérő kötelezettséget vállal a szerződés keretmennyiségének 50 %-ig terjedő árú
megrendelésére. Megrendelő a szerződés hatályának megszűnése vagy a fenti keretmennyiség
kimerülését követően Felek egymással elszámolnak.
Ajánlatkérő az alábbiakban határozza meg az teljesítéssel kapcsolatos elvárásokat azzal, hogy a
meghatározott mennyiségeket tájékoztató jelleggel határozza meg:
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1. Rész: Műanyag termékek beszerzése és emblémázása

HÁTIZSÁK
sötét zöld
világos zöld
lila
sötétkék
piros
citromsárga
magenta
világoskék
Összesen

SPORTKULACS
sötét zöld
világos zöld
lila
sötétkék
piros
citromsárga
magenta
világoskék
Összesen

EMBLÉMÁZÁS
4922 Megnevezés: HÁTIZSÁK
(330x417 mm)
2932
Hátizsák 2 db zsinóros
2108
vállpánttal, ami egyben az
3852
összehúzója is. Anyaga 210T
3852
poliészter.
4087
3338
2461
27553

EMBLÉMÁZÁS
4922
Megnevezés:
2932
SPORTKULACS
2108
(550 ml)
3852
Műanyag sportkulacs fekete
3852 ivó fedéllel, átlátszó tetővel.
4087
3338
2461

tamponnyomás
középre
citromsárga, világos zöld,
világoskék: fekete színnel
sötétzöld, lila, sötétkék, piros,
magenta: fehér színnel
logo mérete: 50 x 50 mm

27553

KÁRTYATARTÓ

200

NYAKPÁNT

1 színes szitanyomás
középre
citromsárga, világos zöld,
világoskék: fekete színnel
sötétzöld, lila, sötétkék, piros,
magenta: fehér színnel
logo mérete: 100 x 125 mm

Megnevezés:
KÁRTYATARTÓ
(110x95 mm)
Átlátszó PVC anyagból
készült kártyatartó
nyakpántra akasztható.

EMBLÉMÁZÁS

nincs embléma

EMBLÉMÁZÁS

81

Megnevezés: NYAKPÁNT
(20x450 mm)
FP-SU (FC, 20 x 900 mm)
Egyedi grafikával ellátott
poliészter nyakpánt fém
200 karabinerrel. Mindkét oldalán
szublimációs technológiával
emblémázva.

színes szitanyomás mind a két
oldalon végig
logo mérete: 15 x 15 mm

A Szerződéskötéstől számított első egyedi megrendelés során lehívandó mennyiség (4.
szempont):
- hátizsák 3200 db.
- sportkulacs 3200 db.
- kártyatartó 200 db.
- nyakpánt 200 db.
2. Rész: Textil termékek beszerzése és emblémázása

BASEBALL SAPKA
sötét zöld
világos zöld
lila
sötétkék
piros
citromsárga
magenta
világoskék
Összesen
TÖRÖLKÖZŐ
sötét zöld
világos zöld
lila
sötétkék
piros
citromsárga
magenta
világoskék
Összesen

LEÍRÁS
4922
2932
2108
3852
3852
4087
3338
2461

Megnevezés: BASEBALL
SAPKA
5 paneles baseballsapka
tépőzárral.
Anyaga:100% pamut.

EMBLÉMÁZÁS
1 színes gépi hímzés
középre
citromsárga, világos zöld,
világoskék: fekete színnel
sötétzöld, lila, sötétkék,
piros, magenta: fehér
színnel
logo mérete: 35 x 55 cm

27553
EMBLÉMÁZÁS
4922
2932
2108
3852
3852
4087
3338
2461

Megnevezés:
TÖRÖLKÖZŐ
(500x1000 mm)
100% pamut 380 g/m2
törölköző poliészter
bordűrrel szublimációs
emblémázáshoz.

1 színes szitanyomás
a poliészter bordűrön végig
citromsárga, világos zöld,
világoskék: fekete színnel
sötétzöld, lila, sötétkék,
piros, magenta: fehér
színnel
logo mérete: 20 x 20 mm

27553
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SÖTÉTZÖLD PÓLÓ

EMBLÉMÁZÁS

sötét zöld XS
sötét zöld S

0
1230

sötét zöld M

2462

sötét zöld L
sötét zöld XL

984
246

Összesen

Megnevezés: PÓLÓ
(gyerek)
100% pamut anyagból
készült, légáteresztő laza
nyakú póló.
Színes pólók 185g/m2
Méret: XS-XL

4922

VILÁGOSZÖLD PÓLÓ
világoszöld XS

EMBLÉMÁZÁS
0

világoszöld S

732

világoszöld M
világoszöld L

1468
586

világoszöld XL

146

Összesen

Megnevezés: PÓLÓ
(gyerek)
100% pamut anyagból
készült, légáteresztő laza
nyakú póló.
Színes pólók 185g/m2
Méret: XS-XL

EMBLÉMÁZÁS
0

lila S
lila M
lila L

526
1056
421

lila XL

105

Összesen

Megnevezés: PÓLÓ
(gyerek)
100% pamut anyagból
készült, légáteresztő laza
nyakú póló.
Színes pólók 185g/m2
Méret: XS-XL

EMBLÉMÁZÁS
0

sötétkék S
sötétkék M
sötétkék L

962
1928
770

sötétkék XL

192

Összesen
PIROS PÓLÓ

1 színes szitanyomás
fehér színnel
bal oldalra előre
logo mérete: 70 x 100 mm

2108

SÖTÉTKÉK PÓLÓ
sötétkék XS

1 színes szitanyomás
fekete színnel
bal oldalra előre
logo mérete: 70 x 100 mm

2932

LILA PÓLÓ
lila XS

1 színes szitanyomás
fehér színnel
bal oldalra előre
logo mérete: 70 x 100 mm

Megnevezés: PÓLÓ
(gyerek)
100% pamut anyagból
készült, légáteresztő laza
nyakú póló
Színes pólók 185g/m2
Méret: XS-XL

1 színes szitanyomás
fehér színnel
bal oldalra előre
logo mérete: 70 x 100 mm

3852
EMBLÉMÁZÁS
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Piros XS
Piros S
Piros M

0
962
1928

Piros L

770

Piros XL

192

Összesen

3852

Megnevezés: PÓLÓ
(gyerek)
100% pamut anyagból
készült, légáteresztő laza
nyakú póló
Színes pólók 185g/m2
Méret: XS-XL

CITROMSÁRGA PÓLÓ
Citromsárga XS
Citromsárga S
Citromsárga M

EMBLÉMÁZÁS
0
858
1713

Citromsárga L

685

Citromsárga XL

171

Összesen

3427

Megnevezés: PÓLÓ
(gyerek)
100% pamut anyagból
készült, légáteresztő laza
nyakú póló
Színes pólók 185g/m2
Méret: XS-XL

MAGENTA PÓLÓ
Magenta XS

0
833
1672

Magenta L

667

Magenta XL

166
3338

Megnevezés: PÓLÓ
(gyerek)
100% pamut anyagból
készült, légáteresztő laza
nyakú póló
Színes pólók 185g/m2
Méret: XS-XL

VILÁGOSKÉK PÓLÓ
Világoskék XS

1 színes szitanyomás
fehér színnel
bal oldalra előre
logo mérete: 70 x 100 mm

EMBLÉMÁZÁS
0

Világoskék S
Világoskék M
Világoskék L

615
1231
492

Világoskék XL

123

Összesen

1 színes szitanyomás
fekete színnel
bal oldalra előre
logo mérete: 70 x 100 mm

EMBLÉMÁZÁS

Magenta S
Magenta M

Összesen

1 színes szitanyomás
fehér színnel
bal oldalra előre
logo mérete: 70 x 100 mm

2461

Megnevezés: PÓLÓ
(gyerek)
100% pamut anyagból
készült, légáteresztő laza
nyakú póló
Színes pólók 185g/m2
Méret: XS-XL

1 színes szitanyomás
fekete színnel
bal oldalra előre
logo mérete: 70 x 100 mm
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A Szerződéskötéstől számított első egyedi megrendelés során lehívandó mennyiség (4.
szempont):
- baseball sapka 3200 db.
- törölköző 3200 db.
- póló (különböző színek) 3200 db.
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