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I.1. számú dokumentum

Tisztelt Ajánlattevő/részvételre jelentkező!
A

dokumentáció

közreadásával

az

a

célunk,

hogy

segítséget

nyújtsunk

ajánlatának/részvételi jelentkezésének a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.), és végrehajtása tárgyában hatályba lépett rendeletek előírásainak és
elvárásainknak megfelelő, minden egyes követelményt teljesítő, összeállításához. A
dokumentáció elkészítésének célja – többek között – az is: szeretnénk elérni, hogy
felhívásunkra minél több érvényes ajánlatot/részvételi jelentkezést kapjunk, lehetőséget
biztosítva ez által a számunkra legkedvezőbb ajánlat/részvételi jelentkezés kiválasztásához.
Előzőekre tekintettel a dokumentáció kizárólag az ajánlatának/részvételi jelentkezésének
összeállításához elengedhetetlenül szükséges információkat, nyilatkozatokat, igazolásokat és
egyéb dokumentumokat (továbbiakban: dokumentumok) tartalmazza, a tartalomjegyzékben
meghatározott sorrendben. A tartalomjegyzékben megadott sorrendet ajánlatának/részvételi
jelentkezésének összeállításakor is kérjük betartani, mivel:


az ajánlattevőnek/részvételre jelentkezőnek megkönnyíti összeállított ajánlatának/részvételi
jelentkezésének benyújtás előtti ellenőrzését abból a szempontból, hogy az valóban
tartalmazza-e a Kbt.-ben, a felhívásban, és a dokumentációban előírt dokumentumokat;



az ajánlatkérőnek nagymértékben segítséget nyújt az ajánlatok/részvételi jelentkezések –
bontáskori, és/vagy azt követő – alaki, formai- és tartalmi szempontok szerinti vizsgálatánál.
A dokumentációnak nem célja a Kbt. előírásainak illetve a felhívásban meghatározott

feltételeknek a megismétlése.
Azt

azonban

szükségesnek

tartjuk,

hogy

felhívjuk

szíves

figyelmüket

a

Kbt.

rendelkezéseire, amelyek alapos ismerete – megítélésünk szerint – elengedhetetlen az
érvényes ajánlat/részvételi jelentkezés összeállítása és benyújtása szempontjából.
Jogszabályi rendelkezésekkel a dokumentációban kizárólag akkor foglalkozunk, ha a
törvény adta lehetőségekkel élve más, vagy pontosító, illetve kiegészítő információkat
kívánunk közreadni az egységes értelmezés céljából.
Külön rögzíteni szeretnénk, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. szóló törvény
felhatalmazása alapján a Kormány és a Kormány tagjai is adtak ki a Kbt. végrehajtása
tárgyában rendeletet, továbbá a Közbeszerzési Hatóság is tesz közzé állásfoglalásokat,
amelyek szerves részét képezik a közbeszerzési szempontból releváns rendelkezéseknek, így
a dokumentáció összeállítása során szükségesnek tartjuk azok áttanulmányozására történő
felhívást.
Szeretnénk arra is felhívni szíves figyelmüket, hogy – miután a szabályosan lezárt
eljárások dokumentumait 5 évig sértetlenül meg kell őrizni – az ajánlatban/részvételi
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jelentkezésben elhelyezett dokumentumokat visszaadni nem áll módunkban, továbbá
ugyanezen okból az ajánlathoz/részvételi jelentkezéshez külön csatolt dokumentumokat illetve
mintadarabokat, mintapéldányokat sem áll módunkban visszaadni. Amennyiben a hiánypótlás
során utólag kapunk Önöktől bármilyen dokumentumot, azokat mellékelnünk kell az eredeti
ajánlatukhoz/részvételi jelentkezésükhöz, így a fentiek e dokumentumokra is érvényesek.
Bízunk abban, hogy a Kbt., a felhívásunk és a dokumentáció együttesen elegendő
útmutatást

nyújt

érvényes

ajánlatuk/részvételi

jelentkezésük

összeállításához

és

benyújtásához.
Budapest, 2017. ………………………

Tisztelettel
dr. Molnár Terézia
gazdasági igazgató helyettes
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I.2. számú dokumentum
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1

A Tartalomjegyzék II-VI. fejezete egyben a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolások, nyilatkozatok
jegyzéke.
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hónapban teljesített legjelentősebb szállítások (szivattyúk) ismertetése
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I.3. számú dokumentum

Általános információk
1.

Általános fogalmak:

Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be;
Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes
joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek szervezetek csoportja, aki, illetve amely a
piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja.
Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy
alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;
Közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a
közbeszerzés vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési
eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében
hivatkozik, így különösen az eljárást megindító hirdetmény, az eljárást megindító felhívásként
alkalmazott előzetes tájékoztató, műszaki leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt
szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái,
részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés;
2. Az eljárás nyelve:
A Kbt. 2. § (6) bekezdése alapján az eljárás, az ajánlat nyelve is a magyar nyelv. Ennek
megfelelően az eljárásban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell
benyújtani. Az ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján nem magyar nyelvű
dokumentumok esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást fogad el. Felelős magyar
fordítás esetén az ajánlattevő nyilatkoznia kell arról, hogy a fordítás az eredeti dokumentum
tartalmával megegyezik. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő
kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja.
3. Az ajánlat elkészítésének költségei:
Az ajánlattevő elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget az
ajánlattevőnek kell viselnie, a Kbt. 177. §-ában foglaltak kivételével.
4. Összeférhetetlenség
Ajánlatkérő minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy elkerülje az
összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek
kialakulását.
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az
ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos
gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt
vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.
Az ajánlattevő ugyanabban az eljárásban – részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén
ugyanazon rész tekintetében –
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
b) más ajánlattevő, alvállalkozójaként nem vehet részt,
7. oldal, összesen: 65

c) más ajánlattevő, szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja
[Kbt. 65.§ (7) bekezdés]
Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek által
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
5. Üzleti titok
A Ptk. 2:47. §-ában így meghatározott fogalom.
Az ajánlattevő ajánlatában, hiánypótlásában valamint a Kbt. 72. §-a szerinti indokolásában –
elkülönített módon – közölt üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) tartalmazó irat
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan
információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a részvételre jelentkező,
ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá nem
tartalmazhat a Kbt. 44. § (2) bekezdése szerinti elemeket.
Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan
ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a
nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre
kerül, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja.
Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az üzleti titkot tartalmazó elkülönített irathoz
indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy
adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az
indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
Ha ajánlattevő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt. 44. §
(1)–(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles
felhívni az érintett részvételre jelentkezőt, ajánlattevőt a megfelelő tartalmú dokumentum
benyújtására.
6. Általános kapcsolattartás
Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra vagy email címre
küldött bármilyen üzenet, közbeszerzési eljárási dokumentum a sikeres elküldés
visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi
közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.
A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az
ajánlatkérőnek bejelenteni. Ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának elektronikus
kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező
változást figyelembe venni.
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I.4. számú dokumentum

Eljárási cselekmények
1. Kiegészítő tájékoztatás:
Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, a
közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást
kérhet az ajánlatkérőtől a megfelelő ajánlat elkészítése érdekében a Kbt. 56. §-a alapján.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárásban kiegészítő tájékoztatás kérésére kizárólag az
ajánlatok bontását megelőzően van lehetőség, írásban: faxon vagy e-mailban. Ajánlatkérő a
cégszerű aláírás nélkül, e-mailben küldött kérdéseket nem fogadja el. A kérdésekre a választ
ajánlatkérő faxon, az ajánlatok bontását megelőzően ésszerű időben adja meg. Amennyiben
ajánlatkérő faxon nem tudja megküldeni ajánlattevőnek a válaszokat, elektronikus úton kísérli
meg a megküldést. A kiegészítő tájékoztatás kérésével és megadásával kapcsolatban az
ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti „ésszerű
időnek” az ajánlattételi határidő lejárta előtti 2. munkanapot tekinti és a Kbt. 56. §-a alkalmazása
során ennek megfelelően jár el.
A válaszadás elősegítése érdekében a kiegészítő tájékoztatás kéréseket a gonczie@fcsm.hu email címre elektronikusan (szerkeszthető formában is) meg kell küldeni. Amennyiben az
eljárásban kiegészítő tájékoztatás kérésre kerül sor, abban az esetben ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat elkészítéséhez a kiegészítő tájékoztatás kéréseket és az
azokra megadott ajánlatkérői válaszokat figyelembe vette.
2. Az ajánlat formai előírásai
a) az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő
részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy
része a matricán legyen. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként
növekedjen.
Az ajánlatot tartalomjegyzékkel kell ellátni, amely alapján a dokumentumok oldalszámozás
alapján megtalálhatóak.
Az ennek megfelelően összeállított ajánlatot 1 (egy) eredeti és 1 (egy) az eredetivel
mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell benyújtani. Az eredetivel
mindenben megegyező elektronikus másolati példányt nem szerkeszthető formátumban (pl.:
pdf., jpg., tif. stb.) a dokumentumot tartalmazó elektronikus adathordozón (pl.: CD, DVD,
pendrive) kell csatolni az ajánlathoz. Az ajánlat példányait zárt csomagolásban kell
elhelyezni oly módon, hogy az ajánlatok bontásának időpontjában a csomagolásnak
sértetlennek kell lennie. A zárt csomagoláson kérjük legalább az alábbiak feltüntetését:
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., Beszerzési Jogi Csoport
1087 Budapest, Kerepesi út 21. V. épület I. emelet 103.
Ajánlattevő neve és székhelye
Ajánlat „Tartalékszivattyúk beszerzése az ÉTCS Kft. részére” tárgyban
„A hivatalos bontási eljárásig nem bontható fel.”
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatkérőnél személyazonosításhoz kötött
beléptetési rendszer működik, mely megnövelheti az ajánlat beadásának helyére történő bejutás
idejét. Az ajánlatok beadási módja megválasztásának minden következményét az ajánlattevők
kötelesek viselni!
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A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha
annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, illetve az azzal
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből vagy téves kézbesítéséből eredő kockázat az
ajánlatevőt terheli.
3. Ajánlatok bontása:
Ajánlatok felbontására az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kerül sor.
Az ajánlatok felbontásának helye: az ajánlattételi felhívás 15. pontjában meghatározott cím.
Az ajánlatok benyújtásának címe: az ajánlattételi felhívás 13. pontjában meghatározott cím.
Az ajánlatok benyújtásának határideje az ajánlattételi felhívás 12. pontjában meghatározott
időpont.
Az ajánlatkérő kizárólag azokat az ajánlatokat tekinti az előírt határidőre beérkezettnek, amelyek
az ajánlattételi felhívásban megjelölt helyre és az abban megadott időpontig beérkeznek.
A határidőn túl beérkező ajánlatok érvénytelenek a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja
értelmében.
Az ajánlatkérő a késve benyújtott, illetve a postai úton késedelmesen beérkező ajánlatokat – a
késedelem okának és felelősének vizsgálata nélkül – felbontatlanul megőrzi. Amennyiben
azonban a csomagolás alapján nem állapítható meg az ajánlattevő személye, ajánlatkérő az
ajánlattevő személyének megállapítása céljából felbontja az ajánlat csomagolását, amelynek
bontásáról külön jegyzőkönyvet vesz fel és az ajánlatot a felbontást követően megőrzi. Az
ajánlatok felbontásánál csak az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá
a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.
Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti az alábbi adatokat:
 ajánlattevő neve,
 ajánlattevő címe (székhelye, lakóhelye).
 azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján
értékelésre kerülnek
A beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő
jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes
részvételre jelentkezőnek. A határidő után beérkezett jelentkezés benyújtásáról szintén
jegyzőkönyvet vesz fel ajánlatkérő a Kbt. 68. § (6) bekezdése alapján és azt az összes –
beleértve az elkésett – ajánlattevőnek megküldi. Ajánlatkérő az ajánlatok bontását a
Kbt. 68. §-ában előírtaknak megfelelően végzi el.
4. Hiánypótlás:
Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő számára biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelöli a benyújtott ajánlat hiányait és az
azok pótlására rendelkezésre álló határidőt. A hiánypótlási határidő eltelte után a hiányok
pótlására nincs lehetőség. Az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányokat is
pótolhat az Ajánlatkérő által biztosított hiánypótlás időtartama alatt.
A hiánypótlás formai követelményeire a ajánlattal kapcsolatban előírt formai követelmények
irányadók. Ha ajánlattevő a hiánypótlásnak a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőn
belül nem, vagy nem teljes körűen tesz eleget, úgy Ajánlatkérő kizárólag az ajánlat „eredeti”
példányát veszi figyelembe az ajánlatok elbírálása során.
A hiánypótlásra egyebekben a Kbt. 71. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
5. A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás:
A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a
teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra
tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az
ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e
ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.
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Ahonnan információ szerezhető be:
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya
A területileg illetékes szerv a www.ommf.hu internetes oldal, elérhetőség/Munkavédelmi
felügyelőségek menüpont alatt található.
Székhely: 1036 Budapest, Váradi u. 15.
Levelezési cím: 1438 Budapest, Pf. 520.
Tel.: +36-1- 216-2901, +36-1- 323-3600
Fax: +36-1- 323-3602
Honlap: www.ommf.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u.17-23.
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95.
Tel.: +36-1- 301-2900
Fax: +36-1- 301-2903
E-mail: hivatal@mbfh.hu
Honlap: www.mbfh.hu
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: +36-1- 476-1100
Fax: +36-1- 476-1390
Honlap: www.antsz.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium, Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárság
H-1051 Budapest, József nádor tér 4.
Levelezési cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.
Telefon: +36-06- 1-374- 2700
Fax: +36-06- 1-374- 2925
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Tel.: +36- 1-428- 5100
Fax: +36-1- 428-5382
A területileg illetékes regionális igazgatóságok elérhetősége a www.nav.gov.hu internet-címen
található.
Földművelésügyi Minisztérium
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Postai cím: 1860 Budapest Pf. 1.
Telefon: 06-1- 795-2000
Telefax: 06-1- 795-0200
Honlap:http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek
Közbeszerzési Hatóság
Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5.
Postafiók cím: 1525. Pf. 166.
Telefon: 06-1- 882-8502
Telefax: 06-1- 882-8503
Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/
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Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Székhely: 1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12.
Telefon: 06-1- 224-9100
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/
Email: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu
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II. FEJEZET
AZ AJÁNLATBAN CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.

1.
1.a
2.a
2.b.
2.c.
2.d.
3.
4.
5.
6.

Fedőlap
Tartalomjegyzék
Felolvasólap I. rész
Felolvasólap II. rész
Felolvasólap III. rész
Felolvasólap IV. rész
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján
Ajánlattevő nyilatkozata a szerződéstervezet tartalmáról
Ajánlattevő nyilatkozata közbeszerzési eljárás vonatkozásában felmerülő
adózási, felelősségi és közzétételi szabályokról
7.
Ajánlattevő nyilatkozata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(Kbt.) 66. § (6) bekezdése
8.
Az ajánlattevő nevében kötelezettségvállalásra jogosult aláírási címpéldánya
9.
Ajánlattevő nyilatkozata a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a
szerint
10. Cég bírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás
11. Kapcsolattartásra vonatkozó adatok
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EREDETI
II.1. számú dokumentum

Ajánlat

„Tartalékszivattyúk beszerzése az ÉTCS Kft. részére”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Az ajánlat összesen …. számozott oldalt tartalmaz.

….....….……………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)
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II.1. a. számú dokumentum

TARTALOMJEGYZÉK2
A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. mint az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. nevében
eljáró ajánlatkérő a

„Tartalékszivattyúk beszerzése az ÉTCS Kft. részére”
tárgyú a Kbt. Harmadik Része (XVII. fejezet) 113. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési
eljárása során benyújtandó ajánlat összeállításához, az ajánlatot tevő által kötelezően
csatolandó nyilatkozatok, igazolások és egyéb dokumentumok megnevezésével, javasolt
sorrendjének meghatározásával.
II. Fejezet
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.

Az ajánlatban csatolandó dokumentumok

Oldal
szám

1.
1.a
2.a
2.b.
2.c.
2.d.
3.
4.
5.
6.

Fedőlap
Tartalomjegyzék
Felolvasólap I. rész
Felolvasólap II. rész
Felolvasólap III. rész
Felolvasólap IV. rész
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján
Ajánlattevő nyilatkozata a szerződéstervezet tartalmáról
Ajánlattevő nyilatkozata közbeszerzési eljárás vonatkozásában felmerülő
adózási, felelősségi és közzétételi szabályokról
II.
7.
Ajánlattevő nyilatkozata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(Kbt.) 66. § (6) bekezdése
II.
8.
Az ajánlattevő nevében kötelezettségvállalásra jogosult aláírási címpéldánya
II.
9.
Ajánlattevő nyilatkozata a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint
II.
10. Cég bírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről
a cégbíróság által megküldött igazolás
II.
11. Kapcsolattartásra vonatkozó adatok
III. Fejezet: Nyilatkozat kizáró okokra és alkalmassági követelményekre vonatkozóan
III.
1.
Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés
szerinti kizáró okokról és alkalmassági követelményeknek való megfelelésről
III.
2.
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozó nyilatkozat
IV. Fejezet: Az ajánlatban adott esetben csatolandó dokumentumok
IV.
1.
Megállapodás közös ajánlattételről
IV.
2.
Meghatalmazás
IV.
3.
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint
IV.
4.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerint
IV.
5.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat
IV.
6.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nevében kötelezettségvállalásra
jogosult aláírási címpéldánya
V. Fejezet:
Alkalmassági követelmények igazolása kizárólag az ajánlatkérő által a Kbt.
69. § (4) bekezdés alapján felhívott ajánlattevők részére
V.
1.
Ajánlattevő nyilatkozata a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (1) bekezdés b) pont
2

A Tartalomjegyzék II-VI. fejezete egyben a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolások, nyilatkozatok
jegyzéke.
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V.

2.

VI. Fejezet:
VI.

1.

VI.

2.

igazolására
Ajánlattevő eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 36
hónapban teljesített legjelentősebb szállítások (szivattyúk) ismertetése
[321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (1) bekezdés a) pont, 23. §].
Műszaki ajánlat
A műszaki ajánlat keretében az ajánlattételi felhívás 20. e pont ötödik francia
bekezdésében felsorolt dokumentumok
Szivattyúk ajánlati árait összefoglaló táblázat
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II.2. a. számú dokumentum

FELOLVASÓLAP3
I. rész:: 3 db új Grundfos gyártmányú, vagy műszakilag azzal egyenértékű szivattyú szállítása
az Érd, Erzsébet utcai végátemelő műtárgy és az Érd, Ágnes utcai végátemelő műtárgy részére;

1. Az ajánlattevő adatai
Ajánlattevő neve4:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:

2. A közbeszerzési eljárás tárgya:
„Tartalékszivattyúk beszerzése az ÉTCS Kft. részére”

3. A bírálati szempontra tett ajánlat
3.1. Nettó ajánlati ár (HUF)5: ………………………………... Ft
3.2. Jótállás (minimum 24 hónap, maximum 48 hónap):………. hónap

Kelt ………………………., 2017. …………………. hó ….. napján.

........….……………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

3

Felhívjuk a tisztelt ajánlattevő figyelmét, hogy a felolvasólapon csak az ajánlatkérő által a minta szerint kért
adatok, információk szerepelhetnek! Egyéb adat, információ feltüntetése a felolvasólapon az ajánlat érvénytelenségét
vonhatja maga után. Ajánlattevőnek csak azon rész tekintetében kell a felolvasólapot benyújtania amely rész tekintetében
részvételi jelentkezést nyújtott be!
4
Közös Ajánlattevők esetén valamennyi Ajánlattevő nevének és székhelyének feltüntetése szükséges..
5
A nettó ajánlati árnak meg kell egyeznie a 3 db megajánlott szivattyú nettó ajánlati árának összegével!
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II.2.b. számú dokumentum

FELOLVASÓLAP6
II. rész: 2 db új Grundfos gyártmányú, vagy műszakilag azzal egyenértékű szivattyú szállítása
a Diósd, Gyár utcai végátemelő műtárgy részére;

1. Az ajánlattevő adatai
Ajánlattevő neve7:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:

2. A közbeszerzési eljárás tárgya:
„Tartalékszivattyúk beszerzése az ÉTCS Kft. részére”

3. A bírálati szempontra tett ajánlat
3.1. Nettó ajánlati ár (HUF)8: ………………………………... Ft
3.2. Jótállás (minimum 24 hónap, maximum 48 hónap):………. hónap

Kelt ………………………., 2017. …………………. hó ….. napján.

........….……………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

6

Felhívjuk a tisztelt ajánlattevő figyelmét, hogy a felolvasólapon csak az ajánlatkérő által a minta szerint kért
adatok, információk szerepelhetnek! Egyéb adat, információ feltüntetése a felolvasólapon az ajánlat érvénytelenségét
vonhatja maga után. Ajánlattevőnek csak azon rész tekintetében kell a felolvasólapot benyújtania amely rész tekintetében
részvételi jelentkezést nyújtott be!
7
Közös Ajánlattevők esetén valamennyi Ajánlattevő nevének és székhelyének feltüntetése szükséges..
8
A nettó ajánlati árnak meg kell egyeznie a 2 db megajánlott szivattyú nettó ajánlati árának összegével!
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II.2.c. számú dokumentum

FELOLVASÓLAP9
III. rész: 4 db új Grundfos gyártmányú, vagy műszakilag azzal egyenértékű szivattyú szállítása
a Tárnok, Fehérvári úti átemelő műtárgy és a Tárnok, Zámori úti átemelő műtárgy részére

1. Az ajánlattevő adatai
Ajánlattevő neve10:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:

2. A közbeszerzési eljárás tárgya:
„Tartalékszivattyúk beszerzése az ÉTCS Kft. részére”

3. A bírálati szempontra tett ajánlat
3.1. Nettó ajánlati ár (HUF)11: ………………………………... Ft
3.2. Jótállás (minimum 24 hónap, maximum 48 hónap):………. hónap

Kelt ………………………., 2017. …………………. hó ….. napján.

........….……………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

9

Felhívjuk a tisztelt ajánlattevő figyelmét, hogy a felolvasólapon csak az ajánlatkérő által a minta szerint kért
adatok, információk szerepelhetnek! Egyéb adat, információ feltüntetése a felolvasólapon az ajánlat érvénytelenségét
vonhatja maga után. Ajánlattevőnek csak azon rész tekintetében kell a felolvasólapot benyújtania amely rész tekintetében
részvételi jelentkezést nyújtott be!
10
Közös Ajánlattevők esetén valamennyi Ajánlattevő nevének és székhelyének feltüntetése szükséges..
11
A nettó ajánlati árnak meg kell egyeznie a 4 db megajánlott szivattyú nettó ajánlati árának összegével!
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II.2.d. számú dokumentum

FELOLVASÓLAP12
IV. rész: 1 db új ABS gyártmányú, vagy műszakilag azzal egyenértékű szivattyú szállítása
az Érdi Szennyvíztisztító Telep szakaszos üzemű eleveniszapos medencéje részére.

1. Az ajánlattevő adatai
Ajánlattevő neve13:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:

2. A közbeszerzési eljárás tárgya:
„Tartalékszivattyúk beszerzése az ÉTCS Kft. részére”

3. A bírálati szempontra tett ajánlat
3.1. Nettó ajánlati ár (HUF)14: ………………………………... Ft
3.2. Jótállás (minimum 24 hónap, maximum 48 hónap):………. hónap

Kelt ………………………., 2017. …………………. hó ….. napján.

........….……………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

12

Felhívjuk a tisztelt ajánlattevő figyelmét, hogy a felolvasólapon csak az ajánlatkérő által a minta szerint kért
adatok, információk szerepelhetnek! Egyéb adat, információ feltüntetése a felolvasólapon az ajánlat érvénytelenségét
vonhatja maga után. Ajánlattevőnek csak azon rész tekintetében kell a felolvasólapot benyújtania amely rész tekintetében
részvételi jelentkezést nyújtott be!
13
Közös Ajánlattevők esetén valamennyi Ajánlattevő nevének és székhelyének feltüntetése szükséges..
14
A nettó ajánlati árnak meg kell egyeznie a 1 db megajánlott szivattyú nettó ajánlati árának összegével!
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II.3. számú dokumentum

AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján15
Alulírott/alulírottak……………………………………………., mint a (cég megnevezése, címe)
……………………………………………………………………………………………
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy a „Tartalékszivattyúk beszerzése
az ÉTCS Kft. részére” tárgyú ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban
meghatározott követelményeket megismertük, és azokat kötelezőként, feltételek nélkül
elfogadjuk.
Cégünk nyertessége esetén kötelezettséget vállalunk a szerződéstervezet tartalmának
megfelelő szerződés megkötésére és teljesítésére.
A szerződésben rögzített és vállalt kötelezettségeinket
felolvasólapon feltüntetett ajánlatunknak megfelelően.

maradéktalanul

teljesítjük

a

Kelt……………………………., 20.. . …………………. hó ….. napján.

….....….……………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

15

Ezt a nyilatkozatot közös ajánlattevőknél valamennyi ajánlattevőre külön-külön kell tartalmaznia az ajánlatnak. Az
ajánlat papír alapon benyújtott eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt
példányát kell tartalmaznia a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján. A nyilatkozatot elegendő a tárgyalások lezárását
követően, a végső ajánlatban csatolni.

21. oldal, összesen: 65

II.4. számú dokumentum

AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján16
Alulírott/alulírottak……………………………………………., mint a (cég megnevezése, címe)
……………………………………………………………………………………………
kötelezettségvállalásra
jogosultja/jogosultjai
kijelentem/kijelentjük,
hogy
a
…............................................................. (cég megnevezése) ajánlattevő a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV17. törvény 3. szakasza
értelmében





kisvállalkozásnak minősül
mikrovállalkozásnak minősül
középvállalkozásnak minősül
nem tartozik a törvény hatálya alá.18

Kelt……………………………., 20.. . …………………. hó ….. napján.

….....….……………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

16

Ezt a nyilatkozatot közös ajánlattevőknél valamennyi ajánlattevőre külön-külön kell tartalmaznia az ajánlatnak.
Kivonat a kis- és középvállalkozásokról szóló 2004. évi XXXIV. törvényből
A kis- és középvállalkozások meghatározása
3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43
millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett
tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott
befektetők részesedése esetében.
(6) Ahol jogszabály KKV-t, mikro-, kis- és középvállalkozást, illetve kis- és középvállalkozást említ, azon - ha törvény
másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni.
18
A nyilatkozatot egyértelműen szíveskedjenek megtenni, a megfelelő rész aláhúzásával és/vagy a nem kívánt
rész törlésével vagy áthúzásával.
17

22. oldal, összesen: 65

II.5. számú dokumentum

AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata a szerződéstervezet tartalmáról

Alulírott/alulírottak……………………………………………., mint a (cég megnevezése, címe)
……………………………………………………………………………………………

kötelezettség-

vállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy a „Tartalékszivattyúk beszerzése
az ÉTCS Kft. részére” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjában
rendelkezésre bocsátott vállalkozási szerződés tervezetet elfogadjuk/az alábbi módosításokat
javasolom/javasoljuk19:
1. ………………………………………………….
2. ………………………………………………….

Kelt……………………………., 20. …………………. hó ….. napján.

….....….……………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

19

A nem megfelelő rész áthúzandó, törlendő.

23. oldal, összesen: 65

II.6.számú dokumentum

AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata a közbeszerzési eljárás vonatkozásában felmerülő
adózási, felelősségi és közzétételi szabályokról20
Alulírott…............................................................(név/nevek),
……………………………………………..(cég

megnevezése,

mint

a
székhelye)

kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője/képviselői kijelentem/kijelentjük, hogy
-

ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban megkötött szerződéssel kapcsolatos adózási
szabályokról nyújtott tájékoztatását megismertük és megértettük.

-

tudomásul vesszük, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály
hatálya alá tartozik.

-

mint az alvállalkozó(k) felé kifizetést teljesítő szervezet vállaljuk, hogy jelen szerződés
teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) részére teljesítendő havi nettó 200 ezer
forintot meghaladó kifizetések tekintetében alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény 36/A. §-ában megfogalmazott rendelkezéseket,

-

mint az alvállalkozó(k) felé kifizetést teljesítő szervezet vállaljuk, hogy az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 172. § (17) bekezdésében meghatározott tájékoztatási
kötelezettségének eleget teszünk

-

tudomásul vesszük, hogy nyertességünk esetén a megkötendő szerződés a Kbt. 43. § (1)
bekezdése d) pontja szerint a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési
Adatbázisban, illetve az ajánlatkérő honlapján közzétételre kerül.

Kelt………………………., 20.. …………………. hó ….. napján

….....….……………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

20

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot a közös ajánlattételről szóló (ajánlat részét képező) megállapodás
alapján kötelezettségvállalásra feljogosított cég képviselőjének kell megtennie.

24. oldal, összesen: 65

II.7.számú dokumentum

AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt
alvállalkozókról
[Kbt. 66. § (6) bekezdés]
Alulírott/alulírottak
…............................................................(név/nevek),
mint
a
……………………………………………..(cég megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra
feljogosított képviselője/képviselői
1. kijelentem/kijelentjük, hogy cégünk a Kbt. 66. § a) pontjában meghatározottak szerint jelen
közbeszerzéssel összefüggésben
a) nem kíván
b) a közbeszerzésnek alábbi részei vonatkozásában kíván
(feladat megnevezése)
alvállalkozót igénybe venni.
Továbbá a fent megnevezett részek vonatkozásában igénybe venni kívánt – az ajánlat
benyújtásakor ismert – alvállalkozók a következők:

Alvállalkozó
megnevezése

Alvállalkozó
székhelye

A közbeszerzés azon része, amelynek
teljesítésében közreműködik

Kelt………………………., 20.. …………………. hó ….. napján

….....….……………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

25. oldal, összesen: 65

II.8. számú dokumentum

AZ AJÁNLATTEVŐ NEVÉBEN KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA JOGOSULT ALÁÍRÁSI
CÍMPÉLDÁNYA21

21

Ajánlattevő nevében kötelezettségvállalásra jogosult, ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának, ennek
hiányában aláírás mintájának vagy ezzel egyenértékű okmányának egyszerű másolati példánya csatolandó.

26. oldal, összesen: 65

II.9. számú dokumentum

AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint

Alulírott
…………………………
mint
a(z)
…………………………
(cím/székhely:
…………………………) képviselője a „Tartalékszivattyúk beszerzése az ÉTCS Kft. részére”
megnevezéssel lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó eljárást megindító
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

az alábbi nyilatkozatot tesszük:
a) Nincsen folyamatban
vonatkozásában.

lévő

változásbejegyzési

eljárás

gazdasági

társaságunk

VAGY22
b) Gazdasági társaságunk vonatkozásában van folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás. 23

Kelt………………………., 20.. …………………. hó ….. napján

….....….……………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

22

A nem kívánt rész törlendő vagy a kívánt rész aláhúzandó.
Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban a gazdasági szereplő vonatkozásában, úgy szükséges
csatolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerinti dokumentumokat is!
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §: „Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.”)
27. oldal, összesen: 65
23

II.10. számú dokumentum

Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolás

28. oldal, összesen: 65

II.11. számú dokumentum

A kapcsolattartáshoz szükséges adatok24
Az ajánlattevő cég adatai25
Cég megnevezése:
Székhelye:
Adószáma:
Statisztikai
számjele:
Cégjegyzékszáma:
Számlavezető bank:
Bankszámlaszáma:

A kapcsolattartó személy adatai az ajánlattevő részéről:
Név:
Beosztás:
Szervezet egység:
Elérhetőségek
Telefonszám:
Mobil:
Fax:
e-mail cím:
Postázási cím:

24

Az adatlapon szereplő információk szükségesek az ajánlattevőkkel való kommunikációhoz, ezért kérjük az itt szereplő adatok
pontos megadását! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Ajánlatkérő részéről az eljárás során küldendő dokumentumok erre a
címre fognak érkezni.
25
A vastagon szedett adatok megadása kötelező!

29. oldal, összesen: 65

III. FEJEZET
NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRA ÉS ALKALMASSÁGI
KÖVETELMÉNYEKRE VONATKOZÓAN
III. Fejezet: Nyilatkozat kizáró okokra és alkalmassági követelményekre vonatkozóan
Ajánlattevő
1.
III.
Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti
kizáró okokról és alkalmassági követelményeknek való megfelelésről
III.
2.
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozó nyilatkozat
A Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében uniós értékhatár alatti eljárások esetén az Európai
Bizottság által meghatározott formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a törvény második
része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése
szerinti nyilatkozatot kell érteni.
A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat
megadnia.
A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az
alkalmassági követelmények vonatkozásában az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására
köteles benyújtani.

30. oldal, összesen: 65

III.1. számú dokumentum

AJÁNLATTEVŐ Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozata a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés
szerinti kizáró okokról és alkalmassági követelményeknek való megfelelésről

Alulírott/alulírottak

…............................................................

(név/nevek),

mint

a

…………………………………………… (cég megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra
jogosult képviselője/képviselői jelen közbeszerzéssel összefüggésben nyilatkozom/nyilatkozunk,
hogy
az eljárást megindító felhívásban meghatározott a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti
kizáró okok esetünkben nem állnak fenn;
-

a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe olyan alvállalkozó(ka)t, amely(ek) az
eljárást megindító felhívásban meghatározott a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok
hatálya alá esnek;
-

az eljárást megindító felhívásban meghatározott gazdasági és pénzügyi, továbbá műszaki
és szakmai alkalmasság igazolására nem veszünk igénybe olyan szervezetet, amely(ek) az
eljárást megindító felhívásban meghatározott a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok
hatálya alá esnek;
-

az eljárást megindító felhívásban meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményeknek megfelelünk26;
-

az eljárást megindító felhívásban meghatározott műszaki és szakmai alkalmassági
követelményeknek megfelelünk27.
-

Kelt………………………., 20.. …………………. hó ….. napján

….....….……………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

26

Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelmények igazolására más szervezetet vesz igénybe, ki kell töltenie
a IV. fejezet vonatkozó dokumentumait.
27
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelmények igazolására más szervezetet vesz igénybe, ki kell töltenie
a IV. fejezet vonatkozó dokumentumait.
31. oldal, összesen: 65

III.2. számú dokumentum

AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján
Alulírott/alulírottak
…..................................
név/nevek),
mint
a
…………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra
feljogosított képviselője/képviselői kijelentem/kijelentjük, hogy ajánlattevő28
1. olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek
2. olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén,
a) ennek megfelelően nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy társaságunkban a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint
definiált valamennyi tényleges tulajdonos29 neve és állandó lakóhelye a
következő:
Tényleges tulajdonos neve
Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye

b) ennek megfelelően nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy társaságunkban a 2007.
évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonos
nincsen.
Kelt………………………., 20.. …………………. hó ….. napján
….....….……………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

28

Kérjük a nyilatkozatmintában a megfelelő pontot (1. vagy 2. pont) aláhúzni szíveskedjenek. A 2. pont
alkalmazása esetén a megfelelő alpont (a) vagy b) pont) alkalmazása szükséges. Amennyiben valamelyik pont
(alpont) nem vonatkozik Ajánlattevőre, úgy kérjük annak áthúzását, vagy egyéb módon történő egyértelmű
megjelölését.
29
2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 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, továbbá
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet vezető tisztségviselője;

32. oldal, összesen: 65

IV. FEJEZET:
AZ AJÁNLATBAN ADOTT ESETBEN CSATOLANDÓ
DOKUMENTUMOK
IV. Fejezet: Az ajánlatban adott esetben csatolandó dokumentumok
IV.
1.
Megállapodás közös ajánlattételről
IV.
2.
Meghatalmazás
IV.
3.
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint
IV.
4.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerint
IV.
5.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat
IV.
6.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nevében kötelezettségvállalásra
jogosult aláírási címpéldánya

33. oldal, összesen: 65

IV. 1. számú dokumentum
30

MEGÁLLAPODÁS

közös ajánlattételről
Alulírott/alulírottak …………………………. (név/nevek), mint a ……………………………(cég
megnevezése,

székhelye)

………………………….

cégjegyzésre

(név/nevek),

mint

jogosult

képviselője/képviselői,

a ……………………………(cég

valamint

megnevezése,

székhelye) cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői, továbbá ………………………….
(név/nevek), mint a ……………………………(cég megnevezése, székhelye) cégjegyzésre
jogosult képviselője/képviselői31 kijelentjük, hogy a „Tartalékszivattyúk beszerzése az ÉTCS
Kft. részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 35. §-a alapján közösen teszünk
ajánlatot.
Kijelentjük, hogy jelen megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos és
hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba
léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy, illetve hatóság jóváhagyásától
A Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban és a
dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen
nyilatkozatunkkal elfogadjuk.
Tudomásul vesszük, hogy a Kbt. 35. § (6) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséért
egyetemlegesen felelünk, továbbá az egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári
Törvénykönyv 6:29. §-ában és 6:30. §-ában foglaltak az irányadóak.

30

A jelen megállapodás szövegtervezetét ajánlatkérő útmutatásnak szánta. Jelen megállapodás helyett csatolható a
közös ajánlattevők között létrejött szerződés, vagy előszerződés, amennyiben az legalább az alábbiakat tartalmazza:

tartalmazza a közös ajánlattevők megnevezését,

az eljárás tárgyát.

tartalmazza a közös ajánlattevők képviseletére jogosultnak a megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás
nélkül jogosult valamennyi közös ajánlattevők képviselni a jelen közbeszerzési eljárásban, és jogosult az
ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok megtételére,

tartalmazza, hogy a képviselő felel az ajánlatkérővel való kapcsolattartásért, a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés közös ajánlattevők közötti koordinálásért és a közös ajánlattevők általi
végrehajtásáért,

tartalmazza a tervezett feladatmegosztás részletes ismertetését,

tartalmazza valamennyi közös ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséért, a közös ajánlattevők
nyertes ajánlattevőként történő kihirdetésének esetére,

a közös ajánlattevők között létrejött szerződés hatályának beállta vagy annak megszűnése nem függ
valamely további feltételtől vagy időponttól;

a közös ajánlattevő között létrejött szerződés hatálybalépése nem függ harmadik személy beleegyezésétől,
illetve hatósági jóváhagyástól, továbbá

valamennyi közös ajánlattevő aláírásával hatályba lép.
31
A felsorolás (közös ajánlattevők száma) bővíthető.
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Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy ………………….…… (név) mint a(z) a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő ………………. (cég megnevezése, székhelye)
cégjegyzésre

jogosult

képviselője,

korlátozás

nélkül

és

kizárólagosan

jogosult

a

……………………. (konzorcium megnevezése) valamennyi tagját képviselni, egyrészt az
ajánlatkérővel szemben a közbeszerzési eljárásban, másrészt a különböző, felek által
megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatokban, továbbá, aki felel a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért.
A beszerzés tárgyának megvalósítása során felmerülő feladatokat egymás között az alábbiak
szerint osztjuk fel32:
33

„A. cég” feladatkörében

„B. cég” feladatkörében

„C. cég” feladatkörében

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

stb.

stb.

stb.

34

Jelen megállapodás hatálya legalább a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés
hatályának lejártáig tart.
Kelt………………………., 20.. …………………. hó ….. napján.

……………………………………………
(cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/
meghatalmazottak részéről)

……………………………………………
(cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/
meghatalmazottak részéről)

……………………………………………
(cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak,
vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

32

A megállapodás szerinti feladatmegosztás különösen térjen ki arra, hogy a közös ajánlattevőkkel, mint nyertes
ajánlattevővel történő szerződéskötés esetén melyik ajánlattevő jogosult számlát benyújtani ajánlatkérő részére.
33
A szerződés teljesítésével kapcsolatban konkrétan megnevezett feladat.
34
A táblázat szükség szerint bővíthető.
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IV. 2. számú dokumentum

MEGHATALMAZÁS
(AJÁNLATTEVŐ)

Alulírott

………………………

(a

…………………..……………

meghatalmazó/meghatalmazók

neve/nevei)

meghatalmazom/meghatalmazzuk

(a

meghatalmazott/meghatalmazottak neve/nevei) ……………………… -t, hogy (az ajánlattevő
megnevezése) …………………………………………… mint ajánlattevő nevében a Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt. „Tartalékszivattyúk beszerzése az ÉTCS Kft. részére” tárgyú
közbeszerzési eljárásban kötelezettséget35 vállaljon.
Kelt………………………., 20.. …………………. hó ….. napján

................................................................................................
...........................................................................................
meghatalmazó/meghatalmazók aláírása

meghatalmazott aláírása

Tanúk36:
1. Név: ……………………………………….
Lakcím: ………………………………………
Szem.ig.szám: ……………………………..
Aláírás: ………………………………………

2. Név: ………………………………………
Lakcím: ………………………………………
Szem.ig.szám: ……………………………..
Aláírás: ………………………………………

35

A meghatalmazás tárgya a kötelezettségvállaláson kívül lehet, pl. nyilatkozattétel, oldalszignálás kapcsolattartás,
stb.
36
Tanúk aláírására nincs szükség abban az esetben, ha az ajánlattevő természetes személy és a meghatalmazást
saját kezűleg írta és aláírta, vagy ha az ajánlattevő gazdálkodó szervezet és a meghatalmazást cégszerűen írta alá.
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IV.3. számú dokumentum

AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint37

Alulírott/alulírottak
megnevezése,

…............................................................(név/nevek),
székhelye)

mint

a

(cég

…………………………………………………………………………

kötelezettségvállalásra jogosult képviselője/képviselői jelen közbeszerzéssel összefüggésben a
szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolásához az alábbiakban meghatározott
szervezet(ek) kapacitására támaszkodunk:

A szervezet megnevezése

A szervezet székhelye

Az alkalmasság megjelölése a
felhívás vonatkozó pontjának
megadásával, amelynek
igazolása érdekében ajánlattevő
erőforrást von be

Kelt: ………………………. 20…. …………………..hó ……. nap

….....….……………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

37

Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdéseire.
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IV. 4. számú dokumentum

A KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET Kbt. 67. § (1) bekezdése
szerinti nyilatkozata

Alulírott/alulírottak

…............................................................

(név/nevek),

mint

a

…………………………………………… (cég megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra
jogosult képviselője/képviselői jelen közbeszerzéssel összefüggésben nyilatkozom/nyilatkozunk,
hogy
-

az eljárást megindító felhívásban meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági

követelményeknek megfelelünk; és/vagy38
-

az eljárást megindító felhívásban meghatározott műszaki és szakmai alkalmassági

követelményeknek megfelelünk.
Kelt………………………., 20.. …………………. hó ….. napján

….....….……………………………………
(a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a
kötelezettségvállalásra jogosult(ak)/meghatalmazott(ak)
részéről)

38

Attól függően, hogy mely alkalmassági követelmény igazolása érdekében támaszkodik az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására. Kérjük egyértelműen kitölteni, a nem releváns mondatrészt törölni/áthúzni.
38. oldal, összesen: 65

IV. 5. számú dokumentum

A KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET SZERZŐDÉSES VAGY
ELŐSZERZŐDÉSBEN VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSÁT TARTALMAZÓ OKIRAT39

39

A Kbt. 65. § (7) bekezdése értelmében a (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a
kapacitásait
rendelkezésre bocsátó
szervezet
olyan
szerződésben
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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IV. 6. számú dokumentum

A KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET NEVÉBEN
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA JOGOSULT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNYA40

40

Ajánlattevő nevében kötelezettségvállalásra jogosult, ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának, ennek
hiányában aláírás mintájának vagy ezzel egyenértékű okmányának egyszerű másolati példány csatolandó.

40. oldal, összesen: 65

V. FEJEZET
ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK IGAZOLÁSA
V.

1.

V.

2.

Ajánlattevő nyilatkozata a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (1) bekezdés b) pont
igazolására
Ajánlattevő eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 hónapban
teljesített legjelentősebb szállítások (szivattyúk) ismertetése [321/2015. (X.30.) Korm. r. 21.
§ (1) bekezdés a) pont, 23. §].

Felhívjuk szíves figyelmüket a Kbt. 69. § (4) bekezdésére, amelynek értelmében kizárólag az
ajánlatkérő által felhívott – az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek
tekinthető, illetve ajánlatkérő döntésétől függően az értékelési sorrendben utána következő
meghatározott számú – ajánlattevő köteles a kizáró okok és az alkalmassági
követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások
benyújtására a jelen fejezetben foglaltak szerint.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények
tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

41. oldal, összesen: 65

V.1. számú dokumentum

Az AJÁNLATTEVŐ41
nyilatkozata
[321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (1) bekezdés b) pont] igazolására

Alulírott…............................................................(név/nevek),
mint
a
…………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra
feljogosított képviselője/képviselői kijelentem/kijelentjük, hogy cégünk számviteli jogszabályok
szerinti beszámolója a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető.

Kelt……………………………., 20.. . …………………. hó ….. napján.

….....….……………………………………
(ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

41

A közös ajánlattevők esetében elegendő, ha ezen alkalmassági feltételnek egyikük megfelel. [Kbt. 65. § (6)
bekezdés].
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V.2. számú dokumentum

Ajánlattevő eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 hónapban teljesített
legjelentősebb szállítások (szivattyúk) ismertetése [321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (1) bekezdés a)
pont, 23. §]
Alulírott/alulírottak………………………………………… (név/nevek), mint a

……………………………..…………………………………… (cég

megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy a dokumentációban foglalt valamennyi formai és
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (1) bekezdés a) pontjában
foglaltaknak megfelelően –az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 hónapban összesen a legjelentősebb referenciáink
az alábbiak voltak.
Az árubeszerzés
42
tárgya :

A szerződést kötő másik fél
Megnevezése
címe:

és

Felvilágosítást adó
személy neve és
telefonszáma:

A teljesítés
Ideje:

Helye:

Az ellenszolgáltatás
összege

A teljesítés előírásoknak és a
szerződésnek való megfelelősége:

(nettó Ft):

Kelt………………………., 20.. …………………. hó ….. napján
........….……………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

42

A referenciát az alkalmasság egyértelmű megítéléséhez szükséges részletezettséggel kell ismertetni.
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VI. FEJEZET:
MŰSZAKI AJÁNLAT
VI.

1.

VI.

2.

A műszaki ajánlat keretében az ajánlattételi felhívás 20. e pont ötödik francia
bekezdésében felsorolt dokumentumok
Szivattyúk ajánlati árait összefoglaló táblázat

44. oldal, összesen: 65

VI.1. számú dokumentum

A MŰSZAKI AJÁNLAT KERETÉBEN AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 20. E PONT ÖTÖDIK
FRANCIA BEKEZDÉSÉBEN FELSOROLT DOKUMENTUMOKAT KELL CSATOLNI.
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VI.2. számú dokumentum

Szivattyúk ajánlati árait összefoglaló táblázat43
Sorszám

Szivattyú típusa

Mennyiség
db.

Egységár nettó
Ft.

Összesen nettó
Ft.

Mindösszesen:

43

Részajánlatonként kérjük kitölteni
46. oldal, összesen: 65

VII. FEJEZET
Szerződéstervezet
Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.
2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C.
cégjegyzék száma:
13-09-156292
adószám:
23921917-2-13
statisztikai számjel:
23921917-3700-113-13
számlavezető bank:
Raiffeisen Bank Zrt.
pénzforgalmi jelzőszám:
12020304-01337119-00100006
mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),
más részről a
NÉV
SZÉKHELY
cégjegyzék száma:
…………………………
adószám:
…………………………
statisztikai számjel:
…………………………
számlavezető bank:
…………………………
pénzforgalmi jelzőszám:
…………………………
mint Eladó (a továbbiakban: Eladó)
között (a továbbiakban: Felek) az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:
Előzmények
Vevő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 113. § (2) bekezdése alapján 2017. …………. napján a Kbt. harmadik része szerinti nyílt
közbeszerzési eljárást indított. Vevő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat
megvizsgálta, és döntését 2017. ………... napján kihirdette. Vevőnek a közbeszerzési
eljárásban hozott döntése szerint az „I. rész 3 db új Grundfos gyártmányú, vagy műszakilag
azzal egyenértékű szivattyú szállítása az Érd, Erzsébet utcai végátemelő műtárgy és az Érd,
Ágnes utcai végátemelő műtárgy részére / II. rész 2 db új Grundfos gyártmányú, vagy
műszakilag azzal egyenértékű szivattyú szállítása a Diósd, Gyár utcai végátemelő műtárgy
részére / III. rész 4 db új Grundfos gyártmányú, vagy műszakilag azzal egyenértékű szivattyú
szállítása a Tárnok, Fehérvári úti átemelő műtárgy és a Tárnok, Zámori úti átemelő műtárgy
részére / IV. rész 1 db új ABS gyártmányú, vagy műszakilag azzal egyenértékű szivattyú
szállítása az Érdi Szennyvíztisztító Telep szakaszos üzemű eleveniszapos medencéje részére”
tárgyában a nyertes ajánlattevő Eladó lett.
1. A szerződés tárgya és értéke
1.1. Eladó vállalja az „I. rész 3 db új Grundfos gyártmányú, vagy műszakilag azzal egyenértékű
szivattyú szállítása az Érd, Erzsébet utcai végátemelő műtárgy és az Érd, Ágnes utcai
végátemelő műtárgy részére / II. rész 2 db új Grundfos gyártmányú, vagy műszakilag azzal
egyenértékű szivattyú szállítása a Diósd, Gyár utcai végátemelő műtárgy részére / III. rész 4 db
új Grundfos gyártmányú, vagy műszakilag azzal egyenértékű szivattyú szállítása a Tárnok,
Fehérvári úti átemelő műtárgy és a Tárnok, Zámori úti átemelő műtárgy részére / IV. rész 1 db új
ABS gyártmányú, vagy műszakilag azzal egyenértékű szivattyú szállítása az Érdi
Szennyvíztisztító Telep szakaszos üzemű eleveniszapos medencéje részére” teljesítését nettó
…………………Ft+ÁFA értékben az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok
és az Eladó által benyújtott, illetve Vevő által elfogadott ajánlatnak, valamint az 1. számú
mellékletben foglalt műszaki tartalomnak (továbbiakban műszaki ajánlat) megfelelően.
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2. A szerződés időbeli hatálya
2.1. A szerződés teljesítésének véghatárideje a szerződés megkötésétől számított 75 nap, mely
határidő magába foglalja a szivattyúk beszerzését és 3.2 pontban megadott helyszínre történő
leszállítását. Vevő előteljesítést elfogad.
3. A teljesítés feltételei
3.1. Vevő részteljesítést nem fogad el.
3.2. A teljesítés helye: Érdi Szennyvíztisztító Telep (2030 Érd, Sulák u. hrsz. 26249).
3.3. Eladó a műszaki ajánlatának megfelelő szivattyúkat leszállítja Vevő 3.2 pontban megjelölt
telephelyére. A szállítás időpontjáról Eladónak egyeztetnie kell Vevő képviselőjével. Eladó a
szivattyúkról köteles szállítólevelet kiállítani, amely tartalmazza annak pontos megnevezését,
minőségét. Eladó köteles átadáskor szivattyúnként az alábbi dokumentumokat is átadni:
 gyártóművi minősítés, nem hazai gyártású szivattyú esetében EU konformitási
nyilatkozat,
 magyar nyelvű gépkönyv, benne Q-H görbe, teljesítménygörbe, hatásfok görbe
 jótállási jegy,
 minőségi bizonyítvány,
 szerelési és üzemeltetési utasítás,
 szivattyú adattábla (másodpéldány).
3.4. Vevő átvételre jogosult képviselője a szállítólevél lebélyegzésével és aláírásával igazolja,
hogy a szivattyúk Eladó által megajánlottaknak megfelelnek. A szállítólevél két példányát Eladó
Vevő részére átadja. Szerződő Felek a szivattyúk átadásakor külön átadás-átvételi
jegyzőkönyvet (Teljesítés Igazoló dokumentumot) vesznek fel. Vevő átvételre jogosult
képviselője az átvétel során ellenőrzi a műszaki ajánlat és a szállítólevél adatainak egyezését.
Eltérés esetén Vevő megtagadhatja az átvételt és a szükséges módosítások elvégzését
követelheti.
3.5. Eladó tudomásul veszi, hogy az átvétel időigényes.
4. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek
4.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a megrendeléssel, valamint az átadással/átvétellel
kapcsolatban (különösen annak pontos helyére és idejére vonatkozóan), illetve a teljesítés
kapcsán felmerült egyéb kérdésekben a következő személyek jogosultak eljárni:
Vevő részéről:
Közvetlen kapcsolat
Garai György telepvezető
Tel.: (30) 925 5127
e-mail: garai.gyorgy@erdicsatornamuvek.hu
Straszner Márton hálózatüzemeltetési vezető
Tel.: (20) 405 4542
e-mail: straszner.marton@erdicsatornamuvek.hu
Eladó részéről:

Közvetlen kapcsolat
Tel.:
Fax.:
e-mail:

illetve az általuk kijelölt személyek.
5. Számlázási rendre vonatkozó rendelkezések
5.1. Számlakiállítás, fizetési ütemezés
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a) Vevő tájékoztatja Eladót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály hatálya
alá tartozik.
b) Alvállalkozó igénybevétele esetén Eladó, mint az alvállalkozó(k) felé kifizetést teljesítő
szervezet vállalja, hogy jelen szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)
részére teljesítendő nettó 200.000;-Ft-ot meghaladó kifizetések tekintetében alkalmazza az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában megfogalmazott rendelkezéseket.
c) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Vevő átvételre jogosult munkatársa által
aláírt Teljesítés Igazoló dokumentumok (az egyes telepeken kiállított átadás-átvételi
jegyzőkönyvek) képezik.
d) Eladó a jelen szerződés alapján egy végszámlát jogosult kiállítani 2 példányban.
e) Vevő a számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) napon vagy –
ha az nem munkanap – az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg az
Eladó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.
f) Eladó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és
Vevőként a következő megnevezést köteles használni: „Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató
Kft., 2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C.”. A számlá(ka)t az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.hez a 2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C. címre kell benyújtani.
g) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint a
számlán minden esetben a jelen szerződés 1.1. pontjában rögzített ár szerepelhet.
h) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül az Eladónak, ebben az esetben Vevő
nem eshet késedelembe.
i) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Vevő képviselője által aláírt és lebélyegzett
teljesítésigazolás másolatát.
j) Amennyiben Eladó közös ajánlattevőként (konzorciumi megállapodás alapján) teljesíti a
szerződést, valamennyi közös ajánlattevő (konzorciumi tag) legkésőbb a teljesítés
elismerésének időpontjáig köteles Vevőnek nyilatkozni, hogy közülük melyik mekkora összegre
jogosult az adott szállítmányért járó ellenszolgáltatásból.
6. Felek jogai és kötelezettségei
6.1 Vevő jogai és kötelezettségei
6.1.1. Vevő vállalja, hogy a szerződésszerű teljesítéshez szükséges információkat és egyéb
adatokat Eladó alkalmazottainak, képviselőinek a rendelkezésére bocsátja.
6.1.2. Vevő köteles a szerződésnek megfelelő szivattyúkat átvenni, valamint az elfogadott
teljesítést követően a számla szerinti vételárat megfizetni.
6.1.3. Vevő gondoskodik arról, hogy Eladó teljesítésekor legyen a helyszínen megbízott személy
a leszállított szivattyúk átvételére, illetve a teljesítés igazolására.
6.1.4. Vevő vállalja, hogy a leszállított tartalékszivattyúkat legkésőbb a szállítást, átvételt követő
7 napon belül beépíti.
6.1.5. Vevő a szivattyúk tervezett beépítése előtt 3 munkanappal értesítést küld Eladónak. Vevő
biztosítja Eladó részére, hogy a szivattyúk beépítésénél Eladó jelen legyen.
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6.2 Eladó jogai és kötelezettségei
6.2.1. Eladó szavatol azért, hogy a szivattyúk alkalmasak a rendeltetés- és szerződésszerű
használatra, úgyszintén azért is, hogy harmadik személynek nincs olyan joga a szerződés
tárgyára, amely a Vevő tulajdonszerzését korlátozná, vagy akadályozná.
6.2.2. Alvállalkozó igénybevétele
Eladó a szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében a Kbt.-ben rögzített
szabályok betartásával alvállalkozót vehet igénybe. Eladó a jelen szerződésben foglalt
kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti:
…………………………………… (székhely: ……………………………..)
A teljesítésbe Vállalkozó – a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 138. § (3) bekezdésében
foglaltak szerint vonhat be további alvállalkozót. Vállalkozó a jogosan igénybe vett
alvállalkozóért úgy felel, mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel
minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett volna be.
Eladó köteles a Vevőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt
alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az
ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Vevő által – a megelőző közbeszerzési eljárásban –
előírt Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt. Eladó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozó(k)
személyében bekövetkező változásokra kizárólag a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek
betartásával van lehetőség.
6.2.3. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő teljes működési területére érvényes az MSZ EN ISO
50001:2012 Energiairányítási Rendszer. Tevékenysége során köteles betartani az ezen
irányítási rendszer által megfogalmazott elvárásokat, valamint a Vevő hatályos belső
szabályzatait
6.2.4. Eladó köteles a Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a
teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, illetve gátolja. Az
értesítés elmulasztásából eredő kárért az Eladó felelősséggel tartozik.
6.2.5. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevőt haladéktalanul értesíti abban az esetben,
ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-,
végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul.
6.2.6. 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 az Eladó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
6.2.7. Eladó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a jelen szerződés 8.3. pontjában
meghatározott ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.
6.2.8. Eladó ugyancsak köteles a Vevőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a
fentieken túl a jelen szerződés teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg
jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy
beolvadásra kerül sor. Az Eladó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.
6.2.9. Eladó vállalja, hogy Vevő értesítésének megfelelően a szivattyúk beépítésénél megjelenik
és a beépítésüket követően igazolja azok működőképességét.
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7. Szerződésszegés és következményeik
7.1. Vevő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét meghaladó
kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse.
7.2. Vevő kötbérigényét írásban köteles közölni Eladóval, megjelölve annak jogalapját és
összegét.
7.3. Hibás teljesítés
7.3.1. Eladónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint Vevő által
elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő teljesítés hibás
teljesítésnek minősül.
7.3.2. Hibás teljesítés esetén Eladó köteles a Ptk. szabályai szerint eljárni, Vevő pedig
követelheti a kijavítást, illetve a kicserélést. A további szabályokat illetően a Ptk. hibás
teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.
7.3.3. Az Eladónak felróható hibás teljesítés esetén a kötbér összege a hibásan teljesített
szivattyú nettó ellenértékének 5%-a.
7.3.4. Jótállás
Tekintettel arra, hogy a szivattyúk beépítése nem egy időben történik Eladó figyelembe veszi,
hogy a jótállásra vonatkozó előírásokat szivattyúnként kell értelmeznie.
7.3.4.1. Eladó a szivattyúk beépítését követő műszaki átadás-átvételi eljárástól számított …
hónapra44 a leszállított szivattyúkra jótállást vállal, amely keretében szavatolja a szivattyúk
ajánlatban vállalt teljesítményét, műszaki megfelelőségét.
7.3.4.2. A szivattyú nem megfelelő beépítése, karbantartása miatt kialakult hiba, meghibásodás
nem róható fel Eladónak. Ugyancsak nem róható fel Eladónak a helytelen tárolásból eredő
rongálódás, vagy egyéb káresemény.
7.3.4.3. Eladó jótállási kötelezettségét szakszerviz bevonásával teljesíti. Eladó garantálja, hogy
a jótállás időtartama alatt felmerülő javítási munkálatokat a hiba bejelentésétől számított 24 órán
belül megkezdi.
7.4. Késedelmes teljesítés
7.4.1. Eladó késedelme esetén
7.4.1.1. Eladó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződésben meghatározott szivattyúkat
a szerződés 2.1. pontjában meghatározott határidőig nem szállítja le.
7.4.1.2. A szerződés késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke késedelmes naponként a
nettó szerződéses ellenérték 1%-a, de maximum a 15 %-a.
7.4.1.3. Eladó késedelmes teljesítése esetén Vevő kötbér iránti igényét akkor is jogosult
érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése nem
mentesíti Eladót a teljesítési kötelezettség alól.
7.4.2. Vevő késedelme esetén
7.4.2.1. Vevő késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget. Vevő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót késedelmi
kamat illeti meg, amelynek mértéke a hatályos Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerint
meghatározott mérték.
44

Ajánlattevő megajánlásának megfelelően kerül kitöltésre.
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7.4.2.2. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla
ÁFA nélküli értéke.
7.4.2.3. Eladó késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni Vevővel,
megjelölve annak jogalapját, és összegét.
7.4.2.4. Szerződő Felek kijelentik, hogy Vevőnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 36/A. § alkalmazásából eredő esetleges fizetési késedelme nem minősül
szerződésszegésnek.
7.5. Meghiúsulás
7.5.1. Eladó kötbér fizetésére köteles, amennyiben neki felróható okból nem teljesít. Nem
teljesítés esetén a kötbér összege a szerződés nettó értékének 10 %-a.
8. Szerződés módosítása, megszűnése
8.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel
8.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak a Kbt. 141. §-a
alapján, közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, illetve – a rendkívüli felmondás
kivételével – csak közös megegyezéssel szüntethetik meg. Említetteket előzetes egyeztetésnek
kell megelőznie.
8.1.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés – a 8.2. és 8.3. pontban
rögzítettek kivételével – csak közös megegyezéssel szüntethető meg, amelyet előzetes
egyeztetésnek kell megelőznie.
8.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás
8.2.1. Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik fél súlyos
szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik féllel írásban
tértivevényes levélben kell közölni.
Súlyos szerződésszegésnek minősül:
8.2.2. Eladó részéről:
8.2.2.1. Jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit Vevő írásbeli felszólítása ellenére sem
teljesíti és Vevőnek a további teljesítés nem áll érdekében;
8.2.2.2. Eladó 10 (tíz) munkanapot meghaladó késedelme;
8.2.2.3. A szállítás nem az előírt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesítése esetén;
8.2.2.4. A szerződésben foglalt kötelezettségeit ismételten, súlyosan megszegi;
8.2.2.5. Eladó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást
kezdeményeztek.
8.2.3. Vevő részéről:
8.2.3.1. A benyújtott számlák kiegyenlítésével 30 (harminc) naptári napot meghaladóan, külön
indoklás nélkül késedelembe esik, és tartozását az Eladó írásbeli felszólítását követően sem
egyenlíti ki, feltéve, hogy az Eladó a számlát az 5. pontnak megfelelően nyújtotta be.
8.3. A Kbt. 143. § szerinti felmondás
7.3.1 Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni
tudjon –, ha :
8.3.1.1. Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
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tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely
feltétel;
8.3.1.2. Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely
feltétel.
8.3.2. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha
a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési
eljárásból.
9. Szerződéses dokumentumok
9.1. Eladó a szerződéshez csak és kizárólag a Vevő által (esetlegesen) előírt vagy a Felek által
előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést csatolhat. Az okmányok
csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő Fél cégszerűen aláírja és
minden oldalát szignálja.
9.2. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő dokumentumok:
1. sz. melléklet: Műszaki ajánlat
10. Egyéb rendelkezések
10.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek
rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező
változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a
változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó
bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő
Fél teljes körű felelősséggel tartozik.
10.2. Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs
folyamatban.
10.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen
egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik,
azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól azaz eset, amikor
valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza
nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét.
10.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése
érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik
személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik.
10.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő
Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban
rögzíteni, és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni.
10.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező
illetékes bírósághoz.
10.7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt.
előírásait, továbbá a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk.
Nem válik a jelen szerződés tartalmává a Szerződő Felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti
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gyakorlata, szokása, illetve a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és
rendszeresen alkalmazott szokás.
10.8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése során a 2003. évi XCII. törvény 22/E. § és
az 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével járnak el. Vevő kijelenti,
hogy a jelen szerződés teljesítése során leszállított termékeket akkor veszi át, és a teljesítést
akkor igazolja, ha a közúti fuvarozás a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően
történt.
Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására
irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.
Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült.
Budapest,

…………………………………………..

…………………………………………..

Vevő

Eladó

1. sz. melléklet45
MŰSZAKI AJÁNLAT

45

Ajánlattevő műszaki ajánlatának megfelelően csatolt melléklet!
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VIII. FEJEZET
További, az ajánlat részeként be nem nyújtandó, az
ajánlat összeállításához szükséges
dokumentumok
VIII.
VIII.

1.
2.

Műszaki leírás
Közbeszerzési eljárásra alapján kötött szerződésekre vonatkozó tájékoztatás
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VIII.1. számú dokumentum

MŰSZAKI LEÍRÁS

Ajánlatkérő a beszerzés tárgyát képező szivattyúkat adott helyre tartalék, csere szivattyúként
kívánja használni.
Gyártóját és típusát annak érdekében határozta meg, hogy a jelenleg üzemeltetett
gépcsoportokban esetleg meghibásodott szivattyú helyére a tartalék szivattyú behelyezése
zökkenőmentesen, a rendszer hidraulikai paramétereinek megváltozása nélkül, gyorsan, a már
kiépített technológiai környezethez illeszkedjen.
A tartalék szivattyúk valamennyi műszaki - villamos, hidraulikai, gépészeti, geometriai –
paraméterének meg kell felelnie a kiírásban megjelölt paramétereknek, azokkal teljes mértékben
csereszabatosnak kell lennie.
1.1.
részfeladat
Társaságunk az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a Gördülő Fejlesztési terv keretén
belül az Érd MJV közigazgatási területén üzemelő végátemelő műtárgyakba tartalék szivattyúk
beszerzésével kívánja az üzembiztonságot növelni.
A beszerzés műszaki paraméterei az alábbiak:
A szivattyúknak fekáliát és nagy mennyiségű szálasanyagot tartalmazó szennyvíz továbbítására
alkalmasnak kell lenniük.
Az alábbi belső motorvédelmekkel kell rendelkeznie a szivattyúnak:
•
a vezérlőáramkör számára feszültségmentes bontó kontaktust adó hővédelmi
megoldás (a szivattyúkábelen külön jelként kivezetve)
•
kontaktust adó olajnedvesség érzékelő (a szivattyúkábelen külön jelként
kivezetve)
A belső motorvédelmek ne gyűjtött hibajelzésként legyenek kivezetve a szivattyúkábelen.
A kábelen keresztül történő beázás megfelelő műszaki mechanikai védelemmel legyen kizárva
(pl.: műgyantás érszigetelés megszakítással).
Szivattyúház kialakítási elvárás: a járókerékház csavaros kapcsolattal csatlakozik az elektromos
motorhoz.
Hidraulikai kialakítás: dugulásmentes járókerék kialakítás, mely egyben biztosítja, hogy szálas
anyag esetlegesen a járókerék fölé kerülve üzemzavart nem okoz (pl.: szivattyú dugulást,
beázást, járókerék megszorulást stb.).
Érd, Erzsébet utcai végátemelő műtárgy:
Jelenleg üzemelő szivattyúk: 2 db Grundfos S2.100.200.400.4.62L.S.285.G.N.D.
Munkapont:
H= 18-20 m
Q= 145-160 l/s.
P1= 40-42 kW
Névleges nyomócsonk átmérő: 200 mm.
Beépítés: talpas könyökkel szerelt függőleges elrendezésű nedves (merülő).
Szükséges tápkábel hossz: 10 fm.
Ajánlati mennyiség: 2 db.
Érd, Ágnes utcai végátemelő műtárgy:
Jelenleg üzemelő szivattyúk: 2 db Grundfos S2.100.200.650.4.66M.S.350.G.N.D.
Munkapont:
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H= 31-34 m
Q= 110-120 l/s.
P1= 55-60 kW
Névleges nyomócsonk átmérő: 200 mm.
Beépítés: talpas könyökkel szerelt függőleges elrendezésű nedves (merülő).
Szükséges tápkábel hossz: 10 fm.
Ajánlati mennyiség: 1 db.
Feladat a jelenlegivel megegyező (vagy azzal egyenértékű) szivattyúk beszerzése és
leszállítása az ajánlatkérő Érdi Szennyvíztisztító telephelyére (2030 Érd, Sulák u. hrsz. 26249).
A jelenleg üzemelőtől eltérő szivattyú típus ajánlása esetén a beépítéshez szükséges
talpaskönyök adapter is az ajánlat része. A meglévő talpaskönyöknek és vezetőcsőnek
átalakítás nélkül alkalmasnak kell lennie a megajánlott szivattyúk leengedésére és
csatlakoztatására. A szivattyúk beépítését, kiemelését, az eredeti szivattyú visszahelyezését a
műtárgy leürítése nélkül végre kell tudni hajtani. A telepítés nem igényelheti a szivattyúk
elektromos, vagy hidraulikai átalakítását.
1.2.
részfeladat
Társaságunk az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a Gördülő Fejlesztési Terv keretén
belül a Diósd város közigazgatási területén üzemelő végátemelő műtárgyba tartalékszivattyúk
beszerzésével kívánja az üzembiztonságot növelni.
A beszerzés műszaki paraméterei az alábbiak:
A szivattyúknak fekáliát és nagy mennyiségű szálasanyagot tartalmazó szennyvíz továbbítására
alkalmasnak kell lenniük.
Az alábbi belső motorvédelmekkel kell rendelkeznie a szivattyúnak:
•
a vezérlőáramkör számára feszültségmentes bontó kontaktust adó hővédelmi
megoldás (a szivattyúkábelen külön jelként kivezetve)
•
kontaktust adó olajnedvesség érzékelő (a szivattyúkábelen külön jelként
kivezetve)
A belső motorvédelmek ne gyűjtött hibajelzésként legyenek kivezetve a szivattyúkábelen.
A kábelen keresztül történő beázás megfelelő műszaki mechanikai védelemmel legyen kizárva
(pl.: műgyantás érszigetelés megszakítással).
Szivattyúház kialakítási elvárás: a járókerékház csavaros kapcsolattal csatlakozik az elektromos
motorhoz.
Hidraulikai kialakítás: dugulásmentes járókerék kialakítás, mely egyben biztosítja, hogy szálas
anyag esetlegesen a járókerék fölé kerülve üzemzavart nem okoz (pl.: szivattyú dugulást,
beázást, járókerék megszorulást stb.).
Diósd, Gyár utcai végátemelő műtárgy:
Jelenleg üzemelő szivattyúk: 2 db Grundfos S1.100.125.500.4.62M.S.367.G.N.D.
Munkapont:
H= 36-40 m
Q= 70-80 l/s.
P1= 43-45 kW
Névleges nyomócsonk átmérő: 125 mm.
Beépítés: talpas könyökkel szerelt függőleges elrendezésű nedves (merülő)
Szükséges tápkábel hossz: 10 fm
Ajánlati mennyiség: 2 db.
Feladat a jelenlegivel megegyező (vagy azzal egyenértékű) szivattyúk beszerzése és
leszállítása az ajánlatkérő Érdi Szennyvíztisztító telephelyére (2030 Érd, Sulák u. hrsz. 26249).
A jelenleg üzemelőtől eltérő szivattyú típus ajánlása esetén a beépítéshez szükséges
talpaskönyök adapter is az ajánlat része. A meglévő talpaskönyöknek és vezetőcsőnek
átalakítás nélkül alkalmasnak kell lennie a megajánlott szivattyúk leengedésére és
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csatlakoztatására. A szivattyúk beépítését, kiemelését, az eredeti szivattyúk visszahelyezését a
műtárgy leürítése nélkül végre kell tudni hajtani. A telepítés nem igényelheti a szivattyúk
elektromos, vagy hidraulikai átalakítását.
1.3.
részfeladat
Társaságunk az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a Gördülő Fejlesztési Terv keretén
belül a Tárnok nagyközség közigazgatási területén üzemelő nagy vízhozamú átemelő
műtárgyakba tartalékszivattyúk beszerzésével kívánja az üzembiztonságot növelni.
A beszerzés műszaki paraméterei az alábbiak:
A szivattyúknak fekáliát és nagy mennyiségű szálasanyagot tartalmazó szennyvíz továbbítására
alkalmasnak kell lenniük.
Az alábbi belső motorvédelmekkel kell rendelkeznie a szivattyúnak:
•
a vezérlőáramkör számára feszültségmentes bontó kontaktust adó hővédelmi
megoldás (a szivattyúkábelen külön jelként kivezetve)
A belső motorvédelmek ne gyűjtött hibajelzésként legyenek kivezetve a szivattyúkábelen.
A kábelen keresztül történő beázás megfelelő műszaki mechanikai védelemmel legyen kizárva
(pl.: műgyantás érszigetelés megszakítással).
Szivattyúház kialakítási elvárás: a járókerékház csavaros kapcsolattal csatlakozik az elektromos
motorhoz.
Hidraulikai kialakítás: dugulásmentes járókerék kialakítás, mely egyben biztosítja, hogy szálas
anyag esetlegesen a járókerék fölé kerülve üzemzavart nem okoz (pl.: szivattyú dugulást,
beázást, járókerék megszorulást stb.).
Tárnok, Fehérvári úti átemelő műtárgy:
Jelenleg üzemelő szivattyúk: 2 db Grundfos SL1.80.100.75.4.51D
Munkapont:
H= 13-16 m
Q= 34-37 l/s
P1= 7,5-9,0 kW (max. áramfelvétel: 16,0 A)
Névleges nyomócsonk átmérő: 100 mm.
Beépítés: talpas könyökkel szerelt függőleges elrendezésű nedves (merülő)
Szükséges tápkábel hossz: 15 fm
Ajánlati mennyiség: 2 db.
Tárnok, Zámori úti átemelő műtárgy:
Jelenleg üzemelő szivattyúk: 2 db Grundfos SLV.65.80.22.2.50D
Kapacitás bővítés miatt az alábbi munkapontra kell a szivattyúkat méretezni:
H= 16,5-17,5 m
Q= 4,7-5,0 l/s
P1= 3,6- 3,9 kW
Névleges nyomócsonk átmérő: 80 mm, DIN karimás csatlakozás.
Beépítés: talpas könyökkel szerelt függőleges elrendezésű nedves (merülő)
Szükséges tápkábel hossz: 10 fm
Ajánlati mennyiség: 2 db.
Feladat a jelenlegivel megegyező (vagy azzal egyenértékű) szivattyúk beszerzése és
leszállítása az ajánlatkérő Érdi Szennyvíztisztító telephelyére (2030 Érd, Sulák u. hrsz. 26249).
A jelenleg üzemelőtől eltérő szivattyú típus ajánlása esetén a beépítéshez szükséges
talpaskönyök adapter is az ajánlat része. A meglévő talpaskönyöknek és vezetőcsőnek
átalakítás nélkül alkalmasnak kell lennie a megajánlott szivattyúk leengedésére és
csatlakoztatására. A szivattyúk beépítését, kiemelését, az eredeti szivattyúk visszahelyezését a
műtárgy leürítése nélkül végre kell tudni hajtani. A telepítés nem igényelheti a szivattyúk
elektromos, vagy hidraulikai átalakítását.
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1.4.
részfeladat
Érdi Szennyvíztisztító Telep szakaszos
recirkulációs és fölösiszap szivattyú.

üzemű

eleveniszapos

medencéjébe

tartalék

Társaságunk az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a Gördülő Fejlesztési terv keretén
belül az Érdi Szennyvíztisztító Telep számára tartalék berendezésként 1db ABS XPF150ECB1.4 PE60/4 50Hz szivattyút vagy azzal azonos műszaki paraméterekkel rendelkező és
azonos műszaki színvonalon álló szivattyút kíván beszerezni.
Jelenleg a feladatot medencénként 2 db (1db üzemi + 1db tartalék) ABS XPF150E-CB1.4 PE60/4
50Hz szivattyú látja el.
Feladat 1 db, a jelenlegivel megegyező (vagy azzal egyenértékű) szivattyú beszerzése és
leszállítása az ajánlatkérő Érdi Szennyvíztisztító telephelyére (2030 Érd, Sulák u. hrsz. 26249).
A jelenleg üzemelőtől eltérő szivattyú típus ajánlása esetén a beépítéshez szükséges
talpaskönyök adapter is az ajánlat része. A meglévő talpaskönyöknek és vezetőcsőnek
átalakítás nélkül alkalmasnak kell lennie a megajánlott szivattyú leengedésére és
csatlakoztatására. A szivattyú beépítését, kiemelését, az eredeti szivattyú visszahelyezését a
medence leürítése nélkül végre kell tudni hajtani. A telepített kiemelő szerkezetnek alkalmasnak
kell lennie a szivattyú biztonságos emelésére. Nem igényelhet a szivattyú elektromos
átalakítást.
A recirkuláció és fölösiszap kiemelés közötti funkcióváltás a folyamatirányítás által végzett
szelepállítási műveletekkel történik. Funkcióváltás esetén a szivattyú helyzete nem változik, de
változik az igénybe vett nyomócső hossza, ezért más munkaponton dolgozik a szivattyú. A
folyadékszállítása frekvenciaváltóval szabályozható. A megajánlott szivattyú legyen alkalmas
frekvenciaváltóról történő üzemeltetésre.
Jellemező üzemadatok (50Hz frekvencián):
1.
recirkuláció:
Q=210-220 m3/h
H= 6,6-7,0 m
2.
fölösiszap elvétel:
Q=160-170 m3/h
H=8,4 -8,8 m
Beépítés: talpas könyökkel szerelt függőleges elrendezésű, nedves beépítésű (merülő) talpas
könyök csatlakozó méret:DN150mm
Kialakítási elvárás: a járókerékház csavaros kapcsolattal csatlakozik az elektromos motorhoz.
Hidraulikai kialakítás: dugulásmentes járókerék
Szükséges tápkábel hossz: 10 fm
Ajánlati mennyiség: 1 db.
A szivattyúnak alkalmasnak kell lennie legfeljebb 20g/L koncentrációjú eleveniszap, ill.
fölösiszap szállítására.
A szivattyúnak fekáliát és szálasanyagot tartalmazó szennyvíz továbbítására alkalmasnak kell
lennie.
Elektromos jellemzők:
Névleges feszültség:3 x 400 V AC
Névleges frekvencia: 50 Hz
Maximális Névleges Teljesítmény: 7.5 kW
Maximális áramfelvétel: 16 A
Védettség: IP68
Az alábbi belső motorvédelmekkel kell rendelkeznie a szivattyúnak:
•
a vezérlőáramkör számára feszültségmentes bontó kontaktust adó hővédelmi
megoldás (a szivattyúkábelen külön jelként kivezetve)
•
kontaktust adó olajnedvesség érzékelő (a szivattyúkábelen külön jelként
kivezetve)
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A belső motorvédelmek ne gyűjtött hibajelzésként legyenek kivezetve a szivattyúkábelen.
A kábelen keresztül történő beázás megfelelő műszaki mechanikai védelemmel legyen
kizárva (pl.: műgyantás érszigetelés megszakítással).
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VIII.2. számú dokumentum

Közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződésekre vonatkozó tájékoztatás
I. A közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződésre vonatkozó adózási szabályok
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) szerint:
„36/A. § (1) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a
továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések,
valamint minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló vállalkozó között
megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot
meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási
kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha
a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál
nem régebbi, nemlegesnek minősülő adóigazolást, vagy
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
(1a) Az (1) bekezdés szerinti kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő, a Kbt. szerinti alvállalkozó,
valamint minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló vállalkozó.
(2) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződés esetén a kifizetést
teljesítő a szerződésben írásban tájékoztatja az alvállalkozót arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése
esetén a kifizetés e § hatálya alá esik.
(3) A kifizetést teljesítő a köztartozást mutató adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése után
a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az igazolás köztartozást mutat és a kifizetés
kötelezettje ennek ellenére elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az
alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános
forgalmi adóra nem terjed ki. Nem keletkezik a kifizetést teljesítőnek visszatartási kötelezettsége és
egyetemleges felelőssége, ha a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást mint alvállalkozó nem kapta meg,
valamint abban az esetben sem, amennyiben az igazolást bemutató szervezet felszámolás alatt áll.
(4) Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt adóigazolásban
állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozást mutat ki, az adóigazolás kiállításával
egyidejűleg a végrehajtás szabályai szerint intézkedik a követelés lefoglalásáról. A kifizetést teljesítő a
visszatartás és követelés lefoglalását követően mentesül az egyetemleges felelősség alól. A kifizetést
teljesítő az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozást meghaladó összegű kifizetést a rá
egyébként kötelező fizetési határidőben teljesíti az adóhatóság végrehajtási cselekménye előtt.
(5) Amennyiben az (1)-(3) bekezdések szerinti kifizetés kapcsolt vállalkozások között történik, a
közbeszerzések közvetlen megvalósításában részt vevő mindegyik kapcsolt vállalkozás egyetemlegesen
felel a kifizetés összegéig a kifizetés időpontjában fennálló, azon kapcsolt vállalkozás állami adó- és
vámhatóság által nyilvántartott köztartozásáért, amelynek a kifizetést teljesítették.
(6) Az (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más
személy és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel,
hogy az ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra,
illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik.
(7) Az adóigazolás annak 30 napos érvényességi idején belül az e § hatálya alá tartozó kifizetéseknél
több kifizetést teljesítőnél is felhasználható.
(8) Amennyiben az alvállalkozó a kifizetést teljesítővel szemben fennálló követelését faktorálja
(engedményezi), a kifizetést teljesítő abban az esetben fizethet a faktornak (engedményesnek), ha a
kifizetés előtt a faktor (engedményes) vagy az alvállalkozó rendelkezésre bocsátja az alvállalkozóra
vonatkozó adóigazolást, vagy az alvállalkozó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
ellenkező esetben a kifizetést teljesítő egyetemleges felelőssége és visszatartási kötelezettsége fennáll.
(9) E § rendelkezéseit nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az adóigazoláson feltüntetett tartozás
2008. szeptember 30-át követően keletkezett.”

Fentiek szerint a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más személy és a nyertes
ajánlattevő között létrejött szerződések alapján teljesített kifizetésekre kell alkalmazni az
adóigazolás bemutatásának kötelezettségét. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ajánlatkérőt
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nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy teljesítési biztosítékra, illetőleg az
ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik.
Az Art. 36/A.§ alkalmazása szempontjából a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan
megkötött szerződések alapján történő tényleges kifizetések időpontja az irányadó.
Fentiekből következik, hogy mindazon személyek részére kell benyújtani/bemutatni az
adóigazolást, aki a kifizetést teljesíti. Így a nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérő számára, a
fővállalkozónak – a vele szerződést kötő – nyertes ajánlattevő számára, az alvállalkozónak a
vele szerződéses viszonyban álló fővállalkozója számára kell benyújtani/bemutatnia/átadnia az
adóigazolást, azaz a kifizetés előtt minden esetben fennáll az adóigazolás bemutatásának
kötelezettsége a vállalkozói lánc bármely szintjén.
A 200.000;- Ft – os határ elszámolási időszaktól, részteljesítéstől stb. független, azt mindig
egy naptári hónapra vetítve összesen kell számítani. Amennyiben egy naptári hónapban több
részletben történik a kifizetés, abban az esetben az adóigazolást annál a kifizetésnél fogja
ajánlatkérő először kérni, amelynél adott hónap kifizetéseinek a nettó 200.000;- Ft –os határt
átlépi.
A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódó kifizetéseknél abban az esetben kell az
adóigazolást bemutatni, amennyiben a kifizetés jogosultja a kifizetés időpontjában nem szerepel
a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A köztartozásmentes adózói adatbázisba abban
az esetben veszik fel az adózót, amennyiben megfelel az Art. 178. § 32. pontjában
meghatározott alábbi követelményeknek;
„178.§ 32. köztartozásmentes adózói adatbázis: az állami adóhatóság honlapján közzétett, az adózó
nevét, elnevezését, adószámát tartalmazó nyilvántartás, amely azokat az adózókat tartalmazza,
akiknek/amelyeknek az alábbi együttes feltételek szerint
a) a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál
nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;
b) nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása;
c) nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési
kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett;
d) adószámát nem függesztették fel;
e) nem áll csődeljárás, végelszámolás, illetve felszámolási eljárás alatt;
f) csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó tartozása;
g) nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek,”

A köztartozásmentes adózói adatbázisba történő feltétel egyéb feltételeit az Art. 36/B.§
tartalmazza;
36/B. § (1) Az állami adó- és vámhatóság az adózó erre irányuló kérelme alapján, a kérelem
benyújtásának hónapját követő hónap 10. napján felveszi az adózót a köztartozásmentes adózói
adatbázisba, ha vizsgálata alapján az adózó a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételhez
e törvényben előírt feltételeket teljesíti. Az adózó külön nyilatkozik arról, hogy a köztartozásmentes adózói
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adatbázis közzétételét megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének
maradéktalanul eleget tesz/tett. A kérelem teljesítésének a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő
felvétel minősül. A kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be.
(2) Ha az adózó a kérelem benyújtása hónapjának utolsó napján a köztartozásmentes adózói
adatbázisba történő felvételhez előírt valamely feltételnek nem felel meg, az állami adó- és vámhatóság
az adózót 10 napos határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel, a határidő eredménytelen leteltét követően
a kérelmet elutasító határozatot hoz. A hiánypótlási felhívásban, illetve az elsőfokú határozatban fel kell
tüntetni azt is, hogy az adózó mely feltételeknek - ideértve a tartozások összegszerűségét is - nem felelt
meg. Amennyiben az adózó a kitűzött határidőn belül a hiánypótlási felhívásban megjelölt feltételeknek
eleget tesz, az adóhatóság az adózót a feltételek teljesítésének hónapját követő hónap 10. napjáig a
köztartozásmentes adózói adatbázisba felveszi.
(3) A határozat elleni jogorvoslatra a nyilvántartásba vételi eljárással kapcsolatos jogorvoslati szabályok
irányadók, azzal, hogy a fellebbezés iránti kérelmet az elsőfokú határozat kézhezvételétől számított 8
napon belül kell előterjeszteni, illetve az adóhatóság a fellebbezés iránti kérelmet 8 napon belül bírálja el.
(4) Az adóhatóság a köztartozásmentes adózói adatbázis adatait minden hónap 10. napján frissíti.
Amennyiben a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételt követően az adózó a feltételek
bármelyikének nem felel meg, az adóhatóság az adózót a köztartozásmentes adózói adatbázisból törli,
amelyről az adózót elektronikus úton és írásban értesíti. Ezt követően a köztartozásmentes adózói
adatbázisba történő felvétel a kérelem ismételt benyújtásával kérhető.
(5) A köztartozásmentes adózói adatbázisból történő, (4) bekezdés szerinti törléssel kapcsolatos
észrevétel az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül terjeszthető elő. Az észrevételben
foglaltakat az állami adó- és vámhatóság 8 napon belül kivizsgálja. Amennyiben az adózó az
észrevételben foglaltak alapján a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel feltételeinek
megfelel, az állami adó- és vámhatóság a köztartozásmentes adózói adatbázisba felveszi. Amennyiben
az adózó a felvétel feltételeinek nem felel meg, vagy észrevétele elkésett, az állami adó- és vámhatóság
elutasító határozatot hoz. A köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel a kérelem ismételt
benyújtásával kérhető.

Amennyiben a kifizetést teljesítőnek kétsége merül fel az adóigazolás valódiságát illetően,
akkor lehetősége van meggyőződni annak tartalmáról, valódiságáról.
Az Art. 36/A.§ alapján a megfogalmazott felelősségi szabályokat a nyertes ajánlattevő és a
Kbt. szerinti alvállalkozók, illetve ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő közötti valamennyi, a
közbeszerzéshez kapcsolódó szerződés esetén – típustól függetlenül – alkalmazni kell. A nem
Kbt. szerinti, hanem minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött
szerződéses lánc egészére kiterjedően kizárólag a vállalkozási szerződések (ideértve azok
valamennyi fajtáját pl. építési, szerelési, tervezési, kutatási szerződés stb.) esetében alkalmazni
kell ezeket a szabályokat.
A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződés esetén a
kifizetést teljesítőnek a szerződésben írásban kell tájékoztatnia a jogosultat arról, hogy a
szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés a közbeszerzési felelősségi szabály (Art.
36/A.§) hatálya alá esik.
A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása kiemelt szankcióval jár. Eszerint az Art. 172.§ ának (17) bekezdése alapján az adózó a közbeszerzések közvetlen megvalósítása érdekében
kötött vállalkozási szerződéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségének megsértése
esetén, kifizetésenként a kifizetés összegének 20% - ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.
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„172.§ (17) Az adózó a közbeszerzések megvalósítása érdekében megkötött szerződésekhez
kapcsolódó, e törvény 36/A. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének megsértése esetén,
kifizetésenként a kifizetés összegének 20%-áig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.”

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy e kötelezettségének a szerződésben
eleget tett.
Amennyiben a kifizetésre jogosult a kifizetés előtt nem mutat be „nullásnak” minősülő
adóigazolást, illetve nem szerepel a köztartozásmentes adatbázisban, azaz tartozása van, a
kifizetést teljesítőnek az adóhatóság intézkedéséig vissza kell tartania a kifizetést az
igazolásban feltüntetett köztartozás erejéig.
A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki, azaz annak érdekében,
hogy a kifizetés jogosultja az általános forgalmi adó fizetési kötelezettségének eleget tudjon
tenni, az annak megfelelő összeget a számla szerinti kifizetési határidőig meg kell fizetni.
(Fentebb jelzettek szerint a visszatartási kötelezettség nem terjed ki az ajánlatkérő és
ajánlattevő jogviszonyában az ajánlati és teljesítési biztosítékra sem.)
Ha az adóigazolás tartozást mutat, az adóhatóság az adóigazolás kiállításával egyidejűleg a
végrehajtás szabályai szerint (a végrehajtási jegyzőkönyv kiállításával és megküldésével)
intézkedik a követelés lefoglalásáról. A kifizetést teljesítő a visszatartás és a követelés
lefoglalását követően mentesül az egyetemleges felelősség alól. A kifizetést teljesítő a
köztartozást meghaladó összegű kifizetést a rá egyébként kötelező fizetési határidőben teljesíti
az adóhatóság végrehajtási cselekménye előtt.
Az Art. 36/A.§ értelmében a kifizetést teljesítő a kifizetésre jogosultnak abban az esetben
fizethet visszatartási kötelezettség nélkül, ha az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a
tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő
adóigazolást, mellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nincs
nyilvántartott köztartozása.
A határidő megállapításának szempontjából a tényleges pénzügyi teljesítés idejét és az
adóigazolás kiállításának napját kell figyelembe venni, melybe a kifizetés napja nem számít
bele.
Ha ugyanazon ajánlatkérő és nyertes ajánlattevő vagy alvállalkozók közötti szerződéses
viszonyok alapján ugyanazon időpontban több kifizetés is esedékessé válik, akkor elegendő egy
adóigazolás a felek vonatkozásában.
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Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 135. § szerinti fizetési
kötelezettségének és az Art. 36/A.§ - ában meghatározott közbeszerzési felelősségi
kötelezettségének egyidejűleg csak úgy tud eleget tenni, ha ajánlattevő megfelelő időben
benyújtja

az

együttes

adóigazolást

vagy szerepel

a

köztartozásmentes

adózói

adatbázisban. Ajánlatkérőnek az Art. 36/A.§ alkalmazásából eredő esetleges fizetési
késedelme nem minősül szerződésszegésnek.
Tekintettel arra, hogy a törvény nem határozza meg, hogy közvetlen legyen-e a
munkavégzés, illetve a nyertes ajánlattevőként szerződő fél az igénybe vett
alvállalkozókért a Ptk. 6:148. § alapján felel, a fordított adózási szabályok adott esetben a
vállalkozói láncban valamennyi „megrendelői” pozícióban szerződő félre kiterjednek.
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