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1. ÚTMUTATÓ
1.1. Az ajánlatkérő neve, címe és elérhetősége
Név: Méhkerék Község Önkormányzata
Cím: 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80.
Címzett: Tát Margit polgármester
1.2. Kapcsolattartás
Név: Méhkerék Község Önkormányzata
Telefon: +3666/277-760
Fax: +3666/277-783
E-mail: mehkerek@freemail.hu,
mehkerek@gmail.com
1.3. Általános információk
A jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. Harmadik részének 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.
A dokumentációt ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívással együtt díjtalanul, elektronikus
formában bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. Az eljárásban való részvétel feltétele a
dokumentáció ajánlatkérő által jelen felhívással együtt történő megküldése. A megküldött
ajánlattételi dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.
Kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak,
hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen
közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 26. §-ban foglaltakra.
A kizáró okokkal, a pénzügyi – gazdasági és a műszaki – szakmai alkalmassági kritériumokkal
kapcsolatos információkat az ajánlattételi felhívás és az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Az ajánlat elkészítése során az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakon túl a
közbeszerzésekről szóló, többször módosított 2011. évi CVIII. törvényben és a vonatkozó
jogszabályokban foglaltakat be kell tartani, az ajánlatot ezen követelmények figyelembe
vételével kell megtenni.
Az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban foglaltaknak nem megfelelő vagy azoktól és a
Kbt. előírásaitól eltérő ajánlat benyújtása az ajánlat érvénytelenségét vagy esetleg kizárását
eredményezheti.
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2. ÁLTALÁNOS ÉS SZAKMAI FELTÉTELEK
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot
ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő
semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
2.1. A közbeszerzés tárgya és mennyisége
„Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” keretében
„Méhkerék– Mezőgazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai
eszközök) beszerzése”
Beszerzendő irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök):
Ajánlatkérő az irodai berendezések tekintetében a mennyiségi és tárgyi elvárások mellett
meghatározza az alábbi elvárásokat:
-

-

-

Irodai felszerelés asztallal és borított székkel
10 db
Fiókos iroda asztal L120xA55xH85 cm és irodai szék bőrrel bevonva – világos
színű
Szekrény két ajtóval
5 db
Magas kétajtós szekrény L80xA398xH185 cm – világos színű
Tárgyaló asztal
1 db
4700x1900xh=750 mm préselt fából, 36 mm vastagsággal , vas lábakkal
A tárgyaló asztal felépítése: 2700x900xh=750 mm – 2 db ovális asztal véggel
1000x1900xh=750 mm – 2 db
Vas szék műanyag borítóval
40 db
Vas szék műanyag borítóval L61”A69”H95
Falra tehető fogas
9 db
Fehér-fekete nyomtató
1 db
Fekete-fehér lézer nyomtató
Színes nyomtató
1 db
Színes A4 nyomtató
Számítógép
10 db
PC 1.6 Ghz-1024 Mb DDR2-160 Gb Hdd.
Software csomag
10 db
MICROSOFT WINDOWS XP PROFESSIONAL SP3ENGLISH

Ajánlatkérő előírja, hogy az irodai eszközök beszerzése előtt ajánlattevő egyeztessen
ajánlatkérővel. Az eszközök beszerzése helyszínre szállítva, beállítva, szükség esetén
összeszerelve értendő.
Ajánlatkérő kizárólag I. osztályú teljesítést fogad el.
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2.2. Ajánlati ár
Az ajánlati árat (az ellenszolgáltatás összege) a Felolvasólapon az alábbi módon kell megadni:
Nettó ellenszolgáltatás:
+ ÁFA:
Bruttó ellenszolgáltatás:

..………………..………,-Ft
………………………,- Ft
………………………………,- Ft

azaz: …….................................................................................................................. forint,
Az ajánlati ár (ellenszolgáltatás összege) magában foglal minden ellenszolgáltatást. Ajánlatkérő
az ajánlatok értékelése során a nettó árat veszi figyelembe.

2.3. Fizetési feltételek
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A közbeszerzés fedezetét saját forrásból biztosítja. Ajánlatkérő a
vételárat a 6 órás próbaüzem eredményes elteltét követően kiállított teljesítésigazolás és számla
alapján fizeti meg banki átutalással a Kbt. 130 § (3) bekezdésében foglaltak szerint. A fizetési
határidő a számla kézhezvételétől számított 30 nap.
2.4. Az ajánlattétel formája és tartalma
2.4.1. Az ajánlat és összeállításának költsége
Az ajánlat elkészítésének alapja jelen dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció), amely
rögzíti ajánlatkérő elvárásait, valamint a részletes szerződéses feltételeken túlmenően a feladatok
meghatározását.
Ajánlattevő által benyújtott ajánlatnak az összes elvégzendő feladatot tartalmaznia kell, olyan
módon, ahogy azt az ajánlatkérő Dokumentációjában előírja.
Az Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban, illetve a Dokumentációban meghatározott tartalmi
és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie.
Ajánlata benyújtásával az Ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja a jelen
Dokumentációban meghatározott összes feltételt az ajánlattételi időszakban esetlegesen kiadott
kiegészítéssel együtt, függetlenül az Ajánlattevő saját feltételeitől, amelyektől ezennel eláll.
Az Ajánlattevő kötelessége, hogy teljes körű ismereteket szerezzen a maga számára a
közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Ajánlatkérő feltételezi,
hogy az Ajánlattevő minden olyan információt beszerzett, amely az ajánlat elkészítéséhez és a
szerződéskötéshez szükséges.
Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt,
meghatározást, specifikációt, amelyet a Dokumentáció tartalmaz, átvizsgáljon.
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Az ajánlat összeállításának, benyújtásának minden költsége kizárólag az Ajánlattevőt terheli. Az
Ajánlatkérő nem felel, vagy nem fizet semmiféle költségért vagy veszteségért, amely az
Ajánlattevőt érheti a helyszínen tett látogatásokkal vagy vizsgálatokkal kapcsolatban, vagy az
ajánlat bármely más vonatkozásában.
Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, az Ajánlattételi dokumentációban kifejezetten megadott
jogcímen kívüli egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás
eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben e
költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. Az Ajánlatkérő kifejezetten
nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes Ajánlattevőnek, sem másoknak nem
fizet.
2.4.2. Az ajánlattétel nyelve
Az ajánlattétel nyelve: magyar. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes
levelezést, nyilatkozatot, illetve egyéb dokumentumot és becsatolt anyagot magyar nyelven kell
elkészíteni.
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar
nyelven került kiállításra, úgy az Ajánlattevőnek, illetve az ajánlatban megnevezésre kerülő
alvállalkozónak a nem magyar nyelvű dokumentum mellé csatolnia kell a magyar fordítást is.
Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű fordítást is, nem követeli meg a szakfordításról és a
tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítást. A
fordításban elkövetett hibákért az Ajánlattevő felel.
2.4.3.Az ajánlat formája és aláírása
Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy
postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
Az ajánlatot magyar nyelven, cégszerűen aláírva, minden – információt tartalmazó – oldalát
sorszámozva és szignálva, felolvasó lappal ellátva, megbonthatatlanul összefűzve, zárt,
sérülésmentes csomagolásban 3 (három) példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani.
Minden példányon fel kell tüntetni az eredeti vagy másolati megjelölést. 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;
A csomagoláson fel kell tüntetni az ajánlat tárgyát: „Magyarország – Románia Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2007-2013” keretében „Méhkerék– Mezőgazdasági Kereskedelmi
Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése”, továbbá: „Az
ajánlattételi határidőig nem bontható fel!”.
Amennyiben az egyes példányok között eltérés mutatkozik, úgy az eredeti példányban foglaltak
az irányadóak. Postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. A postán feladott
ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni „Iktatóban nem bontható, azonnal a
címzetthez továbbítandó.”
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Az ajánlat csak akkor tartalmazhat közbeszúrásokat, törléseket, átírást, ha az szükséges az
Ajánlattevő által elkövetett hibák kijavításához. Ilyen esetekben a javítást az aláírónak szignálnia
kell.
Ajánlatkérő az ajánlatot késedelmesen benyújtó ajánlattevőtől indokként nem fogad el semmiféle
akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, eltévedés, parkolási probléma, stb.).
Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre
jogosult személy által valamint a meghatalmazott által aláírt, teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazást szintén csatolni kell.
Az ajánlat – tartalomjegyzéket követő – első oldalaként a felolvasólapnak kell szerepelnie,
amelyben közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát,
a kért ellenszolgáltatás összegét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az
értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. A felolvasólap
formanyomtatványát jelen Ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Az IRATMINTÁK részben szereplő dokumentumok az Ajánlatkérő által ajánlott minták,
Ajánlattevő a saját maga által elkészített nyilatkozatmintákat is becsatolhatja az ajánlatába.
Az ajánlatot az ajánlattevőnek az Ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania
(Kbt. 60.§ (1) bekezdés).
Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 60.§ (3) bekezdés).
Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia
kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60.§ (5) bekezdés).
Az ajánlattevőnek a kizáró okokkal kapcsolatban az Ajánlattételi felhívás III.2.1. pontjában
foglaltak szerint kell eljárnia. Az ajánlattevő továbbá köteles igazolni a szerződés teljesítéséhez
szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát, és az erre
vonatkozó igazolásokat az ajánlatban kell megadnia.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról. (A
nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!)
Az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
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Az ajánlatban bemutatott referenciák esetében – esetlegesen – a különböző devizák forintra
történő átszámításánál az ajánlattevőnek a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar
Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által a teljesítés
napján érvényes árfolyam az irányadó. Az ajánlattevőnek az Ajánlattételi felhívás III.2.3. M1)
pontban meghatározott alkalmassági feltétel igazolásához az alkalmazott átszámítási árfolyamot
meg kell adnia ajánlatában akként, hogy feltünteti az általa irányadónak tartott értéket és
devizanemet, majd ezt követően feltünteti az átszámításnak megfelelő értéket.
Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerint.
2.4.4. Ajánlattevők esélyegyenlősége
Az ajánlattételi felhívással, illetve a dokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatások,
pontosítások kizárólag írásban történnek, és úgy kerülnek megadásra, hogy azok minden
ajánlattevő számára hozzáférhetők legyenek, és ne sértsék az ajánlattevők esélyegyenlőségét.
2.4.5. Kiegészítő tájékoztatás
Az ajánlattételi felhívással, illetve a dokumentációval kapcsolatban a megfelelő ajánlattétel
érdekében az Ajánlattevők írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhetnek az ajánlattételi
határidő lejárta előtt ésszerű időben. Ajánlatkérő a Kbt. 45. §-ban foglaltak szerint fenntartja a
lehetőséget az ajánlattevők számára, hogy írásban kérdéseket tegyenek fel.
Név: Méhkerék Község Önkormányzata
E-mail: mehkerek@freemail.hu,
mehkerek@gmail.com
Tát Margit polgármester
A levélben vagy faxon feltett kérdéseket e-mail-en is el kell küldeni!
Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (5) bekezdés alapján írásban válaszol.
A levélben vagy faxon feltett kérdéseket e-mail-en is el kell küldeni!
Ajánlatkérő valamennyi határidőre beérkezett kérdésre – legkésőbb az ajánlattételi határidő
lejárta előtt ésszerű időben – oly módon fog írásban válaszolni, hogy a kérdéseket (a kérdező
személyének feltüntetése nélkül) és a válaszokat egyidejűleg megküldi minden ajánlattevőnek.
Az azonos tartalmú kérdések a válaszban csak egyszer kerülnek feltüntetésre és megválaszolásra.
A válaszlevelek, továbbá az ajánlatkérő saját hatáskörében végzett pontosításai az Ajánlattételi
dokumentáció részévé válnak, így azok is kötelezővé válnak az ajánlattevők számára.
Ajánlattevő bármilyen formában kapott szóbeli információra, melyet Ajánlatkérő írásban nem
erősített meg, ajánlatában nem hivatkozhat.
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2.4.6. Helyszíni konzultáció
Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében – helyszíni konzultáció biztosításával – biztosítja
a teljesítés helyszíneinek megtekintését az alábbiak szerint:
Időpontja: 2012.07.03. 10:00 óra,
Helyszín: 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. Jegyzői Iroda
2.4.7. Az ajánlatok felbontása
Az ajánlatok bontására a Kbt. 62.§-ban foglaltaknak megfelelően kerül sor.
Ajánlatkérő külön meghívót nem küld az Ajánlattevőknek, jelen Dokumentáció tekintendő
meghívásnak a bontási eljárásra.
Az ajánlatok bontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek
vehetnek részt. A résztvevők regisztrálása jelenléti íven történik.
Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkérő ismerteti a következő adatokat:
-

Ajánlattevő neve,
Ajánlattevő székhelye (címe),
Azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.

Amennyiben az ajánlat eredeti példánya nincs összefűzve, illetőleg nem a 2.4. a) pont szerinti
módon van összefűzve, akkor – ha az érintett ajánlattevő a bontáson jelen van – az ajánlatkérő
felhívására, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott anyagokkal elvégzi vagy kiegészíti az
ajánlat összefűzését, ha nincs jelen, akkor az ajánlatkérő két képviselője az ajánlat eredeti
példányát a bontáson azt az előírtak szerint összefűzi, vagy az összefűzést kiegészíti, azzal az
eltéréssel, hogy a matricát az ajánlatkérő jogosult lepecsételni, illetőleg aláírni. Amennyiben az
ajánlatok közül az eredeti példány nincs megjelölve, egy tetszőleges példányt fog Ajánlatkérő az
„eredeti” megjelöléssel ellátni és – adott esetben – megfelelően összefűzni.
Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül, melyet Ajánlatkérő minden Ajánlattevőnek öt
napon belül megküld.
Minden olyan ajánlatról, amelyet az Ajánlattételi felhívásban meghatározott beadási határidő
után nyújtanak be, az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, s az ajánlatot Ajánlatkérő megőrzi. A
határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő személyének megállapítása céljából
bontható fel, a jegyzőkönyv elkészítése érdekében. A jegyzőkönyvet Ajánlatkérő öt napon belül
megküldi az összes Ajánlattevőnek.
A lezáratlan vagy sérült csomagolásért Ajánlatkérő felelősséget nem vállal.
Az ajánlatok felbontása után sem az ajánlattevők, sem más az ajánlatok elbírálásában hivatalosan
részt nem vevő személyek nem kaphatnak információt az ajánlatok értékelésével kapcsolatban.
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Ajánlatkérő az ajánlatokat kizárólag azok elbírálására használhatja fel, az ettől eltérő célú
felhasználásról az ajánlattevővel külön meg kell állapodni.

3. AZ ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJAI
3.1. Az ajánlatok értékelésének menete
Az ajánlatok formai és adminisztratív kiértékelését Ajánlatkérő Bírálóbizottsága végzi.
Ajánlatkérő a bontásnál előzetesen megvizsgálja, hogy az ajánlatok csomagolása sértetlen-e.
Az Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel a Kbt. 67. §-ában foglaltak
szerint teljes körben hiánypótlásra lehetőséget biztosít, továbbá az ajánlatokban található, nem
egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az
ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet.
A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az Ajánlatkérő
egyidejűleg, közvetlenül, írásban küldi meg az összes ajánlattevő számára, megjelölve a
határidőt, továbbá ajánlatonként a pótlandó hiányokat.
Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására
ajánlatkérő által a felszólításban, illetve értesítésben megjelölt határidő van folyamatban, az
ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.
A hiánypótlási felhívás kiküldését követően az Ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, ha a
korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlel. A korábban megjelölt hiányok a
későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók, de önkéntes hiánypótlás az ezzel nem érintett
körben ekkor is teljesíthető.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67.§ (7)(8) bekezdéseiben foglaltakra!
Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a 63. § (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére kiható
számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya
elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az
összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. A
számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul
tájékoztatja az Ajánlatkérő.
Amennyiben az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul
alacsony árat tartalmaz, Ajánlatkérő az ajánlatok étékelése során a Kbt. 69.§-ban foglaltak szerint
jár el.
Ha az ajánlatnak az értékelési részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek
vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetve kirívóan aránytalannak értékelt
kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő az ajánlatok étékelése során a Kbt. 70.§-ban
foglaltak szerint jár el.
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Az Ajánlatkérő részéről az ajánlatok vizsgálata és értékelése során az ajánlatokkal kapcsolatban
esetleg felmerült, s írásban feltett kérdéseit a címzett ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője útján köteles megválaszolni. (Amennyiben a válaszlevelet az ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, a cégjegyzésre
jogosult személy által aláírt felhatalmazást szintén csatolni kell a hiánypótláshoz, feltéve, hogy a
meghatalmazás nem szerepel az ajánlatban.) Amennyiben az ajánlattevő nem tesz eleget
válaszadási, illetőleg indokolási kötelezettségének, az Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 74. § (1)
bekezdés e)
pontja szerinti érvénytelenné nyilvánítja. Mindez nem érinti azt a tényt, hogy az Ajánlatkérő más
okból is érvénytelenné nyilváníthassa az ajánlatot, így pl. nem fogadja el az írásos indokolásban
foglaltakat.
Az ajánlatok bírálatát az ajánlatkérő két szakaszban végzi:
-

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati
kötöttséggel nem terhelt (első) ajánlatok vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy
azok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott
feltételeknek. Már a tárgyalások megkezdését megelőzően köteles az ajánlatkérő
megállapítani az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát,
valamint ha az ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen.
Az ajánlatot akkor is a tárgyalások megkezdését megelőzően érvénytelenné nyilvánítja
Ajánlatkérő, ha az ajánlattevő nem felel meg – vagy nem állapítható meg, hogy megfelel-e – a
szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek vagy az ajánlat kizáró ok
fennállása miatt érvénytelen, vagy ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, amellyel
kapcsolatban a tárgyalások során vagy hiánypótlás keretében nincs lehetőség az ajánlat
megfelelővé tételére. Az ajánlatban foglalt egyéb nyilatkozatokkal, dokumentumokkal
kapcsolatos hiányokat a tárgyalások befejezéséig kell pótolni.
- A tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok
megfelelnek-e a felhívás és a dokumentáció tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Azon nyilatkozatokra, dokumentumokra
vonatkozó hiányok, amelyeket az első ajánlattal kapcsolatban a tárgyalások befejezéséig
kellett volna pótolni, ezt követően már nem pótolhatóak. Az érvényes végleges ajánlatokat az
ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján
értékeli.

Ajánlatkérő az érvénytelennek nyilvánított ajánlatot nem veszi figyelembe a végső sorrend
megállapításakor.
A Kbt. 74.§ (1)-(3) bekezdésében foglalt esetekben Ajánlatkérő az adott ajánlatot érvénytelennek
nyilvánítja.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt vagy alvállalkozót, vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki
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a) a kizáró okok [56-57. §] hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok [56-57. §] az eljárás során következett be.
Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki
a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdése],
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell
nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdése].
Ajánlatkérő csak az érvényesnek minősített ajánlatokat értékeli.
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek
megfelelő ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján
értékeli.
3.2. Értesítés az ajánlatkérő döntéséről
Az első tárgyalás tervezett időpontja: 2012. július 26. melynek pontos időpontjáról
Ajánlattevőket Ajánlatkérő írásban tájékoztatni fogja. Ajánlatkérő egy tárgyalási forduló
megtartását tervezi, de fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben azt szükségesnek ítéli, újabb
tárgyalási forduló(k)at tartson. A tárgyalások az ajánlattevőkkel egyszerre folytatódnak le.
Ajánlatkérő minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, és az ajánlattevőkkel aláíratja.
Ajánlatkérő a tárgyalások lefolytatásának lezárásaként a tárgyalást követően tájékoztatást ad a
szerződéses feltételek és műszaki tartalom véglegesítéséről, és a tárgyalások során meghatározott
időpontban végső ajánlat megtételére kéri az ajánlattevőket. A végső ajánlat megtétele után
ajánlati kötöttség áll be. A tárgyalás helyszíne: Méhkeréki Polgármesteri Hivatal, 5726
Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. Jegyzői iroda.
Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az
ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve. Az ajánlati
kötöttség időtartama: a tárgyalások befejezésétől számított harminc nap.
Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti
az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati
kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti
időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott
határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt
időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati
kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során
ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
Az ajánlatkérő az ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről, az eljárás
eredménytelenségéről, az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való
alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának a Kbt. 74. § szerinti egyéb okból történt
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érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően
a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott
minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának
befejezésekor tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg,
telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.
Az Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló összegezést az előbbiekben meghatározott
határidőn belül küldi meg az ajánlattevők számára.
A Kbt. 76.§-ában meghatározott esetekben Ajánlatkérő az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
A Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben az ajánlatkérő
tájékoztatást ad a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összegéről, továbbá adott esetben arról,
hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra.
4. AZ AJÁNLAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ JAVASLAT
Ajánlattevőnek az ajánlat összeállítása során az alábbi tartalmi felépítést javasoljuk:
Hivatkozás
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

3. sz. melléklet

Iratanyag megnevezése
Fedlap
Tartalomjegyzék
Felolvasólap (mellékelt minta alapján)
Ajánlattevő (közös ajánlat esetén
mindegyikének):

a

közös

Ajánlattevők

Céginformációs lap (mellékelt minta alapján)
Ajánlattevő (közös ajánlat esetén a
mindegyikének):

közös

Ajánlattevők

a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdés szerinti nyilatkozata az ajánlattételi
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint
a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 60. § (3) bekezdés);
valamint arról, hogy a kis- középvállalkozásokról, támogatásuk
fejlődéséről
szóló
törvény
szerint
mikro,kisvagy
középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60. § (5) bekezdés) a felhívás
V.4) 5. pontja szerint (mellékelt minta alapján)
Az ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek nyilatkozat
formájában meg kell jelölnie:
A közbeszerzés azon részét, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót
kíván igénybe venni ( Kbt. 40. § (1) bek. a) pont.). – ajánlattételi
felhívás V.4. 4. pont a) pontja;

4. sz. melléklet

A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzés azt a
százalékos arányát, amelynek teljesítésében közre fognak működni. (
Kbt. 40. § (1) bek. b) pont.). – ajánlattételi felhívás V.4. 4. pont b)
pontja;
(Mellékelt minták alapján)
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5. sz. melléklet

-

Kizárólag közös ajánlattétel esetén a felhívás III.1.3) pontja szerint:
eredeti vagy hiteles másolatú közös ajánlattevői nyilatkozat. (mellékelt
minta alapján)
Kizárólag közös ajánlattétel esetén a felhívás III.1.3) pontja szerint:
eredeti vagy hiteles másolatú együttműködési megállapodás.
Kizárólag közös ajánlattétel esetén a felhívás III.1.3) pontja szerint:

-

6. sz. melléklet

-

7. sz. melléklet

8. sz. melléklet

9. sz. melléklet

kijelölt közös képviselő meghatalmazása.
Jogi helyzetre vonatkozó igazolások ajánlattevőre – közös ajánlattétel
esetén a közös ajánlattevők mindegyikére – az ajánlattételi felhívás
III.2.1 pontja szerint:
Nyilatkozat arról, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében és a
Kbt. 56.§ (2) bekezdésében foglalt kizáró okok alá (mellékelt minta
alapján)
Jogi helyzetre vonatkozó igazolások ajánlattevőre – közös ajánlattétel
esetén a közös ajánlattevők mindegyikére – az ajánlattételi felhívás
III.2.1 pontja szerint:
A Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pont kc) pontjára vonatkozóan a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-ban foglaltak szerinti
dokumentumok
Nyilatkozat a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban foglalt
kizáró okok fennállásáról (mellékelt minta alapján)
Jogi helyzetre vonatkozó igazolások ajánlattevőre – közös ajánlattétel
esetén a közös ajánlattevők mindegyikére – az ajánlattételi felhívás
III.2.1 pontja szerint:
A Kbt. 58. § (3) bekezdés szerinti cégszerű nyilatkozat
Pénzügyi-gazdasági alkalmasságra vonatkozó igazolások ajánlattevőre
– közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére – az
ajánlattételi felhívás III.2.2 pontja szerint:
cégszerű nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről és azok
kizárólagosságáról az ajánlati felhívás V.4) 4./d pontja szerint
(mellékelt minta alapján)

-

Pénzügyi-gazdasági alkalmasságra vonatkozó igazolások ajánlattevőre
– közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére – az
ajánlattételi felhívás III.2.2 pontja szerint:
valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó nyilatkozat a
felhívás III.2.2. pontjában foglalt tartalommal.

-

Pénzügyi-gazdasági alkalmasságra vonatkozó igazolások ajánlattevőre
– közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére – az
ajánlattételi felhívás III.2.2 pontja szerint:
a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja
alapján saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti
beszámolóját a 2010., 2011. üzleti évekre vonatkozóan, ha ezekkel az
iratokkal ajánlattevő azért nem rendelkezik, mert az időszak után
kezdte meg működését akkor a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet
14. § (2) az irányadó. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló
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9/A. sz. melléklet
9/B. sz. melléklet
9/C. sz. melléklet

a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló
adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ez esetben a beszámoló csatolása az
ajánlatban nem szükséges..
Pénzügyi-gazdasági alkalmasságra vonatkozó igazolások ajánlattevőre
– közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére – az
ajánlattételi felhívás III.2.2 pontja szerint:
amennyiben ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való
megfeleléshez más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodik, a
Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglalt nyilatkozatok és
dokumentumok.
Műszaki alkalmasságra vonatkozó igazolások ajánlattevőre – közös
ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevők mindegyikére – vonatkozóan
az ajánlati felhívás III.2.3 pontja szerint:

10. sz. melléklet

-

Ajánlattevőnek az alkalmassága igazolására csatolnia kell a 310/2011.
Kormányrendelet 15. § (1) bekezdés a)pontja alapján az ajánlattételi
felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb
szállításainak ismertetését a 310/2011. Kormányrendelet 16. § (5)
szerint legalább az alábbi tartalommal:
– teljesítés ideje (év, hónap, nap)
– szerződést kötő másik fél megnevezése valamint a részéről
információt adó
személy neve, telefonszáma és faxszáma,
– a szállítás tárgya;
– az ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi szállítás mennyiségére
utaló más adat megjelölése. (mellékelt minta alapján)
a 10. sz. melléklethez megadott szolgáltatások teljesítéséről a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés szerinti, a
szerződést kötő fél által kiállított referenciaigazolás vagy az
ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet által
kiállított referencianyilatkozata (a felhívásban foglalt tartalommal)
Műszaki alkalmasságra vonatkozó igazolások ajánlattevőre – közös
ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevők mindegyikére – vonatkozóan
az ajánlati felhívás III.2.3 pontja szerint:

-

amennyiben ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való
megfeleléshez más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodik, a
Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglalt nyilatkozatok és
dokumentumok.
Egyéb igazolások, nyilatkozatok az ajánlattevőre – közös ajánlattétel
esetén a közös Ajánlattevők mindegyikére – vonatkozóan:
-

-

a cégbíróság által nyilvántartott cégadatokat illetően
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az
ajánlattevő által a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolás (adott esetben) a felhívás V.4.) 6/c) pontja alapján;
az ajánlattevő képviseletére jogosult, az ajánlatban aláíróként
szereplő személy(ek) aláírási címpéldányát, a cégkivonatban
nem szereplő kötelezettségvállaló esetében az erre vonatkozó
15

11. sz. melléklet
-

(a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó) írásbeli
meghatalmazását, illetve egyéni vállalkozó esetében az egyéni
vállalkozói igazolvány másolatát (adott esetben) a felhívás
V.4.) 6/b) pontja alapján;
- cégszerű nyilatkozata arról a felhívás V.4) 5/a) pontja alapján,
hogy a dokumentáció részét képező szerződéstervezetet feltétel
és jogfenntartás nélkül, teljes körűen elfogadja (az ajánlathoz
szerződéstervezet nem kell csatolni)
Részletes ajánlat
Egyéb, az ajánlattevő szerint szükségesnek tartott további információ
Idegen nyelvű irat fordítása (adott esetben)
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1. sz. melléklet
FELOLVASÓ LAP
a Kbt. 60. § (6) bekezdés alapján
Ajánlattevő neve: ..................................................................................................
Székhelye (lakóhelye): ..........................................................................................
Ajánlattevőnek Méhkerék Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Méhkerék–
Mezőgazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök)
beszerzése” tárgyú Kbt. Harmadik részének 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljáráson tett ajánlatának főbb pontjai a következők:
Nettó ellenszolgáltatás összesen:

..………………………….-Ft

ÁFA:

…………………………,- Ft

Mindösszesen:

………………………….,- Ft

azaz: …........................................................................................................ forint.

…………………….., 20…………………………….
……………………………..
cégszerű aláírás
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2. sz. melléklet
CÉGINFORMÁCIÓS LAP
Cég neve:
Adószáma:
Címe (székhelye):
- irányítószám
- település
- utca, házszám
- telefonszám
- telefaxszám
- E-mail cím
- Internet (URL) cím
Cégjegyzésre jogosult vezetők
- neve;
- beosztása;
- telefonszáma
Jelen eljárásban
nyilatkozattételre és
kapcsolattartásra jogosult
személy
- neve
- telefonszáma
- telefax száma
- E-mail címe

…………………….., 20…………………………….
……………………………..
cégszerű aláírás
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3. sz. melléklet
Ajánlattevői Nyilatkozat
(Kbt. 60 § (3) és (5) bekezdés alapján)
Alulírott …………………..………. mint a(z) ………………………….………. ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
hogy Ajánlattevőként Méhkerék Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által kiírt
„Méhkerék– Mezőgazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és
informatikai eszközök) beszerzése”tárgyú, a Kbt. Harmadik részének 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban részt kívánunk venni.
Kijelentjük, hogy a Kbt. előírásait, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt
valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást, kikötést és a megadott feltételeket
ismerjük, megértettük, és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az eljárást megindító felhívás
és az ajánlati dokumentáció alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és
ajánlatunkat ennek figyelembevételével állítottuk el.
Az ajánlat összeállításához szükséges minden tényről, körülményről külön is meggyőződtünk.
Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink megfelelnek a valóságnak.

Kijelentjük továbbá, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk, a
dokumentációban mellékelt szerződést megkötjük, és a szerződés szerinti feladatokat az ajánlati
dokumentáció és az eljárást megindító felhívás előírásaival, a megadott feltételekkel és
időhatárokkal való teljesítését fenntartások és korlátozások nélkül az ajánlatunkban megjelölt
ellenszolgáltatásért teljesítjük.

Nyilatkozunk továbbá arról, hogy cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint
-

mikrovállalkozásnak minősül,
kisvállalkozásnak minősül,
középvállalkozásnak minősül,
nem tartozik a törvény hatálya alá1.

……………………….., 20…………..…………………
……………………………..
cégszerű aláírás

1

A megfelelő rész aláhúzandó
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4. sz. melléklet
Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételéről
a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján
Alulírott ………. mint a(z) ……………………….………………… ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselője a Kbt. 40. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel
felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
hogy Méhkerék Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Méhkerék– Mezőgazdasági
Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése”
tárgyban indított a Kbt. Harmadik részének 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban foglaltak teljesítéséhez:
a) A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amellyel összefüggésben az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni:
- ………………………………………….
-

…………………………………………….

-

……………………………………………….

b) Az ajánlattevő által a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozók:
Alvállalkozó cég
nevezése

Alvállalkozó
cég székhelye

A közbeszerzés mely
részében működik közre
az alvállalkozó

Az alvállalkozó által
végzett teljesítés aránya
(%)2

……………………, 20……..………………………………

……………………………..
cégszerű aláírás

2

Ennek meghatározásakor kérjük figyelembe venni a Kbt. 26. §-ban foglaltakat.
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5. sz. melléklet
KÖZÖS AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT*

Alulírottak egyetértésben nyilatkozunk arról, hogy az „

” tárgyú közbeszerzési eljárás eljárást

megindító felhívására a Kbt. 25. § (1) bekezdése alapján
1. ……………………..(név, székhely) ajánlattevő és
2. ……………………..(név, székhely) ajánlattevő
közösen kíván ajánlatot tenni, illetve az eljárásban részt venni.

Nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk Együttműködési megállapodásunkat.

........................., 20... ....................... .......

.................................................................
aláírás

*

………………….…………………….
aláírás

Csak akkor szükséges, ha az ajánlattevők közösen jelentkeznek ajánlattételre!
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Együttműködési megállapodás3
5/A. sz. melléklet
1. ………………………….. (név, székhely) ajánlattevő és
2. ………………………….. (név, székhely) ajánlattevő között,
Méhkerék Község Önkormányzata által kiírt „Méhkerék– Mezőgazdasági Kereskedelmi
Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése” tárgyú

közbeszerzési eljárással kapcsolatban.
Alulírottak a későbbi konzorciumi szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben – előzetesen
- az alábbi megállapodást kötik:
1.A konzorcium vezetőjének szerepét a ……………. (cégnév, cím) ajánlattevő vállalja
magára.
2.A felelősségi körök meghatározása:
3.A felek a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés szerinti
kötelezettségeik teljesítéséért a Megrendelő felé egyetemleges felelősséggel (Ptk. 337.338. §) tartoznak:
A projekt operatív lebonyolítása
1.A projekt irányítására a Konzorciumot alkotó cégeknél egy-egy megbízott személy
kerül kijelölésre.
·Megbízott személy 1. ajánlattevő részéről:
·Megbízott személy 2. ajánlattevő részéről:
A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik.
1.A közbeszerzési eljárás során a konzorciumot a konzorciumvezető cég megbízottja:
…………………… képviseli. Személye felhatalmazást kap kötelezettségvállalásra,
nyilatkozattételre és a vitás kérdésekben való döntésre.
A Felek a jelen együttműködési megállapodást mint akaratukkal mindenben egyezőt,
véleményeltérés nélkül elfogadják és aláírással hitelesítik.
Kelt: ….........................................(helység, év, hónap, nap)
………….…………………….
………….…………………….
aláírás
aláírás

3

Csak akkor szükséges, ha az ajánlattevők közösen jelentkeznek ajánlattételre!
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6.sz.melléklet
Nyilatkozat
a Kbt. 56. § (1) bekezdés és az 56. § (2) bekezdés alapján

Alulírott …………………….. mint a(z) ………………………………………… cégjegyzésre
jogosult képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,
hogy a Méhkerék Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által kiírt „Méhkerék–
Mezőgazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök)
beszerzése” tárgyú, a Kbt. Harmadik részének 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárással kapcsolatban az általam jegyzett cégre nem állnak fenn
a Kbt. 56. §. (1) bekezdésében és a 56. § (2) bekezdésében megfogalmazott kritériumok.

……………………, 20……….…………………………

……………………………..
cégszerű aláírás
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6/A. sz. melléklet
NYILATK OZAT
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. § (1) bekezdés kc pontjával
kapcsolatban
Alulírott ……………………………………, mint a(z) ………………………………………
(cégnév) ……………………………. (székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel
kijelentem, hogy társaságunk :
-

olyan társaságnak minősül melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.
Ezért a 310/2011. (XII. 23.) korm. R. 4. § fc) pontjában foglaltaknak megfelelően
nyilatkozom, hogy a pénzmosásról szóló törvény 3.§ r) pontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonos neve, állandó lakóhelye az alábbi:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

………………………., 2012. ……………………....

.......………..……………….
(cégszerű aláírás)
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6/B. sz. melléklet
NYILATK OZAT
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. § (1) bekezdés kc pontjával
kapcsolatban
Alulírott ……………………………………, mint a(z) ………………………………………
(cégnév) ……………………………. (székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel
kijelentem, hogy társaságunk :
-

olyan társaságnak minősül melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.
Ezért a 310/2011. (XII. 23.) korm. R. 4. § fc) pontjában foglaltaknak megfelelően
nyilatkozom, hogy a pénzmosásról szóló törvény 3.§ r) pontja szerint definiált tényleges
tulajdonos nincsen.

………………………., 2012. ……………………....

.......………..……………….
(cégszerű aláírás)

Útmutató: ajánlattevő(k)nek kell kitölteni értelemszerűen vagy a 3/a, vagy a 3/b, vagy a 3/c.
nyilatkozatot.
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6/C. sz. melléklet

NYILATK OZAT
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. § (1) bekezdés kc pontjával
kapcsolatban
Alulírott ……………………………………, mint a(z) ………………………………………
(cégnév) ……………………………. (székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel
kijelentem, hogy társaságunk :
„A”
-

olyan társaságnak minősül melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.

………………………., 2012. ……………………....

.......………..……………….
(cégszerű aláírás)

Útmutató: ajánlattevő(k)nek kell kitölteni értelemszerűen vagy a 3/a, vagy a 3/b, vagy a 3/c.
nyilatkozatot.
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7.sz. melléklet
NYILATK OZAT

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 57. § (1) bekezdés a)- d) és f)
pontra

Alulírott ……………………………………, mint a(z) ………………………………………
(cégnév) …………………………… (székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel

nyilatkozom,

hogy társaságunkkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti
kizáró ok:

………………………., 2012. ……………………....

.......………..……………….
Cégszerű aláírás

Útmutató: Ajánlattevő(k)nek, kell nyilatkozni az ajánlatban, és a 310/2011.(XII. 23.) korm r.
10. § b) pontja alapján az ajánlatban megnevezett alvállalkozó és az alkalmasság igazolására
igénybe vett más szervezet nyilatkozata is benyújtható.
(A cégnyilvántartásban és Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében kell szerepelni)
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8.sz. melléklet
Nyilatkozat
a Kbt. 58. § (3) bekezdés alapján

Alulírott …………………….. mint a(z) ………………………………………… cégjegyzésre
jogosult képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,
hogy a Méhkerék Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által kiírt „Méhkerék–
Mezőgazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök)
beszerzése” tárgyú Kbt. Harmadik részének 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárással kapcsolatban a szerződés teljesítéséhez nem veszünk
igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk az
alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti kizáró okok
hatálya alá.

……………………, 20……….…………………………

……………………………..
cégszerű aláírás
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9.sz. melléklet

Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről

Alulírott …………………….. mint a(z) ……………………………………………………
cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,
hogy a Méhkerék Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által kiírt „Méhkerék–
Mezőgazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök)
beszerzése” tárgyú,a Kbt. Harmadik részének 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárással kapcsolatban a(z) ……………………………………….
(ajánlattevő / alvállalkozó) kizárólagosan az alább felsorolt pénzintézet(ek)nél vezet számlát /
alszámlát:

Pénzintézet neve

Számlavezető fiók
címe

Bankszámla / alszámla száma

……………………, 20….…………………………

……………………………..
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
9/A. sz. melléklet
A Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan
(Útmutató: csak akkor kell kitölteni és beadni az ajánlatban, ha ajánlattevő a Kbt 55. § (5)
bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához)
Alulírott
......................................,
mint
a(z)
......................................................
kötelezettségvállalásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
hogy társaságunk az előírt alkalmassági követelményeknek az alábbi szervezet (vagy személy)
erőforrására támaszkodva kíván megfelelni. Megadjuk ezen szervezet (vagy személy) nevét,
székhelyét, cégjegyzék számát, az alkalmassági követelményt amelynek teljesítéséhez bevonásra
kerül, valamint a Kbt 55. § (6) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltaknak megfelelően megnevezzük,
hogy milyen formában kívánjuk igénybe venni a teljesítés során:
név, székhely,
cégjegyzékszám

alkalmassági követelmény
megnevezése

és az igénybevétel módja

(értelem szerűen)
………………………… ……………………….

…………………………… ……..

………………………… ……………………….

…………………………….……..

………………………… ……………………….

……………………………..……..

………………………… ……………………….

……………………………………

………………………… ……………………….

……………………………………

………………………., 2012. …………………….... .......
………..……………….
(cégszerű aláírás)

Útmutató: Ajánlattevő(k)nek, kell nyilatkozni az ajánlatban.
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NYILATKOZAT
9/B. sz. melléklet
A Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint bevont szervezet vagy személy által

Alulírott
......................................,
mint
a(z)
......................................................
(név,
székhely/lakcím) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
hogy társaságunk a Méhkerék Község Kossuth Lajos u. 78. szám alatti ingatlan átalakítása és
bővítése – Mezőgazdasági Kereskedelmi Központ építési munkálatai -, és berendezések
beszerzése” eljárásban a
…………………………………………………………………………………….(név, székhely)
ajánlattevő által bevont szervezetként/személyként az alábbi, a felhívásban előírt alkalmassági
követelmények tekintetében biztosítjuk, hogy az alábbi alkalmassági követelmény tekintetében
közreműködésünkkel a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a teljesítés időtartama
alatt.

alkalmassági követelmény megnevezése
…………………………………………………….

…………………………… …..

…………………………………………………….

…………………………….…..

…………………………………………………….

……………………………..…..

…………………………………………………….

…………………………………

…………………………………………………….

…………………………………

………………………., 2012. …………………….... .......
………..……………….
(cégszerű aláírás)

(Útmutató: csak az ajánlattevő által az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez
igénybevett, a Kbt 55. § (5) bekezdése szerinti szervezetnek / személynek kell kitölteni, beadni az
ajánlatban, amennyiben van ilyen szervezet, vagy személy)
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NYILATKOZAT
9/C. sz. melléklet
A Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint bevont szervezet vagy személy részéről
a Kbt 55. § (6) c) pont alapján

Alulírott
......................................,
mint
a(z)
......................................................
(név,
székhely/lakcím) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
hogy az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállalunk az ajánlatkérő mindazon
kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy
hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült
meg.

………………………., 2012. …………………….... .......
………..……………….
(cégszerű aláírás)

(Útmutató: csak az ajánlattevő által a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek
való megfeleléshez igénybevett, a Kbt 55. § (5) bekezdése szerinti szervezetnek/személynek kell
kitölteni és az ajánlatban benyújtani amennyiben van ilyen)
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10. sz. melléklet
Nyilatkozat
a referenciákról
Alulírott …………………….. mint a(z) ………………………………………… cégjegyzésre
jogosult képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy

Méhkerék

Község

Önkormányzata,

mint

ajánlatkérő

által

kiírt

„Méhkerék–

Mezőgazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök)
beszerzése” tárgyú Kbt. Harmadik részének 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 5 évben teljesített, a közbeszerzés tárgyára (takarításra) vonatkozó jelentősebb
szolgáltatási referenciáink a következők voltak:

Szerződő fél
Szerződő fél
címe és
megnevezése
telefonszáma

A szerződés tárgya, a
cég szerepe a
teljesítésben

Az
A teljesítés
ellenszolgáltatás
ideje (kezdő és
összege (e Ft), éves
végdátum)
bontásban

A fenti referenciákhoz mellékeljük a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés
szerinti, a szerződést kötő fél által kiállított referenciaigazolást vagy az ajánlattevő / alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet által kiállított referencianyilatkozatot.
.............................., 20…..………………………..

……………………………..
cégszerű aláírás
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11.sz. melléklet
Részletes ajánlat

Beszerzendő irodai eszközök
leírása

MEGAJÁNLOTT
irodai eszközök:
- gyártmány név
- típusa
- műszaki adatok
-egyéb fontos
információ

Mennyiség

Egységár

ÁFA

Bruttó

(db)

(Ft)

(Ft)

egységár
(Ft)

Irodai felszerelés asztallal és borított székkel
(Fiókos iroda asztal L120xA55xH85 cm és
irodai szék bőrrel bevonva – világos színű)
Szekrény két ajtóval
(Magas kétajtós szekrény L80xA398xH185
cm – világos színű)
Tárgyaló asztal
(4700x1900xh=750 mm préselt fából, 36 mm
vastagsággal , vas lábakkal
A tárgyaló asztal felépítése:
2700x900xh=750 mm – 2 db ovális
asztal
véggel
1000x1900xh=750 mm – 2 db)
Vas szék műanyag borítóval
(Vas szék műanyag borítóval L61”A69”H95)
Falra tehető fogas

10

Fehér-fekete nyomtató
(Fekete-fehér lézer nyomtató)
Színes nyomtató
(Színes A4 nyomtató)
Számítógép
(PC 1.6 Ghz-1024 Mb DDR2-160 Gb Hdd.)
Software csomag
(MICROSOFT
WINDOWS
XP
PROFESSIONAL SP3ENGLISH)

1

5
1

40
9

1
10
10

Összesen:

.............................., 20…..………………………..

……………………………..
cégszerű aláírás

Szállítási szerződés

mely létrejött egyrészről
név: Méhkerék község Önkormányzata
székhely: 5726 Méhkerék, Kossuth u. 80.
képviselő: Tát Margit polgármester
adószám:
bankszámlaszám:
mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),
másrészről
név:
.........................................................................................................................................
székhely:
…………………………………………………………………………………….
képviselő:
................................................................................................................................
képviselő
elérhetősége
(név,tel.,email):
………………………………………………….......
cégjegyzékszám:
…………………………………………………………………………….
adószám:
…………………………………………………………………………………….
bankszámlaszám:
…………………………………………………………………………....
mint szállító (továbbiakban: Szállító)
között a mai napon a következő feltételekkel.
1./Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig leszállítja a(z) e szerződés mellékletében
meghatározott irodai eszközöket.
Megrendelő Kossuth Lajos u. 78. szám alatti ingatlanának a „Magyarország –
Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013”
keretében
„Méhkerék– Mezőgazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és
informatikai eszközök) beszerzése”
Megrendelő jelen szerződéssel megrendeli, Vállalkozó elvállalja a fenti programelem irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése és helyszínre
szállítását - a szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentációban
meghatározott tárgyi, mennyiségi, minőségi előírások és elvárások szerint - a nyertes
vállalkozói ajánlat alapján kivitelezett I. osztályú teljesítés vállalásával.
Vállalkozó a munkát a 2012. június 28-án megindított hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárás során adott ajánlatával nyerte el.
2./ Szállító az 1.) pontban rögzített irodai eszközöket megrendelő által előre közölt
minőségi követelményeknek megfelelően szállítja le. A fuvarozás és összeszerelés
költségeit Szállító állja, és a termékben esett károkért a Megrendelő részére történő
átadásig felelősséggel tartozik.
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3./A szállítási díj :
....................................... Ft.
+...... % ÁFA
Összesen :

....................................... Ft
....................................... Ft, azaz
…................................... forint.

Felek rögzítik, hogy a szállítási díj összege megfelel Szállítónak (ajánlattevőnek) a
közbeszerzési eljárás során tett ajánlatában meghatározott összegnek.
4./Szerződés szerinti teljesítési határidő: 2012. október 15.
5./Szerződő felek kikötik, hogy a Szállító csak akkor teljesít szerződésszerűen, ha az
átadás-átvételi eljárás során sem mennyiségi, sem minőségi hiba vagy hiányosság
nincs.
Ellenkező esetben e szerződés szerint Megrendelő mindaddig jogosult az átadásátvételt megtagadni, amíg a Szállító hiba-, illetve hiánymentesen nem teljesít.
6./A szállítási díj Szállító részére akkor jár, ha szerződés szerint teljesít. Szállító
szerződés szerinti teljesítését Megrendelő részéről ......................… (név, osztály)
igazolja. Az elfogadott teljesítésigazolást követően Megrendelő a Szállító által
kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a díjat – a
………………………….. sz. számlájáról - a Szállító.……………..-nál vezetett
……………………..számú számlájára történő átutalással teljesíti.
7./ Hibás teljesítés esetén (ha a szolgáltatott dolog a teljesítéskor nem felel meg a
jogszabályban vagy e szerződésben meghatározott tulajdonságoknak) Megrendelő a
Ptk. 305-311/A. § - ban, illetve jelen szerződésben meghatározott hibás teljesítésre
vonatkozó előírásai szerint jár el.
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási (szavatossági) igények
biztosítékaként a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás három
százalékát elérő biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint.
Jótállás, melynek időtartama 24 hónap (kivéve ha jogszabály ettől eltérően
rendelkezik).
Késedelmi kötbér: A szerződésben meghatározott teljesítési határidő ajánlattevőnek
felróható késedelmes teljesítése esetére az ajánlattevő késedelmi kötbért köteles
fizetni. A késedelmi kötbér mértéke késedelmes naponként az ajánlati ár nettó
értékének 0,1 %-a, azonban Ajánlatkérő legfeljebb 30 napig jogosult érvényesíteni.
8./Jelen szállítási szerződés teljesítésével kapcsolatban Szállító tudomására jutott
bárminemű információk, adatok üzleti titoknak minősülnek, Szállító azokat nem
hozhatja nyilvánosságra, nem teheti jogosulatlan személy részére hozzáférhetővé.
9./Ezen szerződés ……. számozott oldalt tartalmaz.
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10./Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az 1959. évi IV.
törvény (Ptk.), amennyiben közbeszerzési eljárás hatálya alá tartozik a szerződés, úgy
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) előírásai, valamint a
termékre vonatkozó ágazati jogszabályok és szabványok az irányadók.
11./Jogvita esetére felek a pertárgy értékétől függően kikötik a ……….. Városi
Bíróság, illetve a ……………. Törvényszék kizárólagos illetékességét.
Szerződő felek ezen szerződést kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt mint
szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.
Kelt: Méhkerék, 2012. …………………………

………………………..
Szállító

…………………………………..
Megrendelő
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