
 
 

 

 

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKK 
Zrt.) (a továbbiakban: Ajánlatkérő) „a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény” (a 
továbbiakban: Kbt.) 110. § (4) bekezdésének b) pontja alapján, ezúton kéri fel ajánlattételre az 
Ön által képviselt céget, mint ajánlattevőt (a továbbiakban: Ajánlattevő) "Megvásárolt 2016 
Sharp eszközök üzemeltetése" tárgyú közbeszerzési eljárásban. 

 
Jelen keretmegállapodásos eljárás első részét a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 
folytatta le (a továbbiakban: KEF) központosított közbeszerzés keretében a Kbt. 109. § (1) 
bekezdés d) pontja szerinti eljárás útján a Kbt. és „a központosított közbeszerzési rendszerről, 
valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) 
Korm. rendelet” (a továbbiakban: Kr.) szabályai szerint. Jelen felhívásban foglaltak részét 
képezi a megkötött Keretmegállapodás (a továbbiakban: KM) tartalma, tehát Ajánlatkérő 
mindezen feltételek szerint, azok figyelembe vételével kéri fel ajánlattételre Önöket. 

 

 

 

 

 

2016. 



 

  2/16 

 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ  

 

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 

 Ajánlatkérő neve: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (BKK Zrt.) - Közbeszerzés 

Ajánlatkérő címe: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. 

Kapcsolattartó személy neve: dr. Vágner Diána 

Telefonszám: +36 70 490 3776 

Faxszám: +36-1-235-1044 

E-mail: diana.vagner@bkk.hu 

2. Hivatkozás a keretmegállapodásos eljárás első részét megindító hirdetményre és 
közzétételének napjára 

 Hirdetmény feladásának napja: 2013.06.18 

Hirdetmény száma: TED 2013/S 118-201061 (KÉ-9981/2013.) 

Közzététel napja: 2013.06.20. 

Ajánlatkér ő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen eljárás irányadó szabályait a 
közbeszerzési eljárás első részének megindításakor, tehát az ajánlati felhívás 
feladásakor hatályos Kbt. rendelkezései tartalmazzák. 

Jelen eljárásban a 2013.06.20. napján hatályos Kbt. szabályai alkalmazandók.  

3. Hivatkozás a megkötött keretmegállapodásra 

 Keretmegállapodás azonosító száma: KM0201-14FMNY13 

Keretmegállapodás megnevezése: „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó 
szolgáltatások teljesítése – 2013” 

2. rész: Általános Multifunkciós eszközök 

Keretmegállapodás megkötésének időpontja: 2013. december 18. 

Keretmegállapodás (aktív időszakának) lejárta: 2017. december 18. (az aktív időszak 
meghosszabbításra került a passzív időszakra) 

4. Jelen közbeszerzés tárgya, mennyisége 

 Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. 

Tárgy: 

"Megvásárolt 2016 Sharp eszközök üzemeltetése" 
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Mennyiség: 

Alábbi eszközök üzemeltetése fogyó és kellékanyaggal együtt: 

11 db SHARP MX2614 NSX színes nagyteljesítményű fénymásoló az alábbi modulokkal (vagy 
ezzel egyenértékű multifunkciós eszköz): 

- MXDE12 gépasztal 500 lapos papírfiókkal 

- MXAM2  alkalmazás kommunikációs modul 

- MXAMX3 külső elszámoló modul 

- SafeQ Sharp OSA T. embedded terminál 

- SafeQ USB-s kártyaolvasó 

10 db SAHRP MXC300WE színes MFP (vagy ezzel egyenértékű multifunkciós eszköz 

 

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 

Fő tárgy: 

30000000-9 Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a 
szoftvercsomagok kivételével 

30232100-5 Nyomtató- és rajzológépek 

50312600-1 Informatikai berendezések karbantartása és javítása 

5. A szerződés meghatározása 

 A keretmegállapodásos eljárás második részének a Kbt. 110. § (4) bekezdés b) pontja 
alapján megkötött egyedi szerződés. 

6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje 

 A Keretszerződés annak hatályba lépésétől 2017. december 17. napjáig tartó 
határozott időtartamra jön létre. Amennyiben a Keretösszeg (mely nettó 27.000.000 
HUF) ezt megelőzően kimerül, a Keretszerződés megszűnik.  

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

7. Teljesítés helye 

 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. 8. emelet jobb szárny 

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

 Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. 

Ajánlattevő köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, 
majd az ajánlattevő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott 
iratokat, valamint a teljesítést igazoló dokumentumot mellékelni kell. 

Felek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. § alapján havi 
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utólagos elszámolásban állapodnak meg. 

A fentiekre való tekintettel Ajánlattevő havonta, utólag, a tárgyhóra vonatkozóan, egy 
számla benyújtására jogosult. 

A számla ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 130. § (3) bekezdése és az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint átutalással egyenlíti ki. 

A számla fizetési határideje a számla kézhezvételétől számított 30 nap. 

A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet 
tartalmazza. 

9. Ajánlattételi határid ő, az ajánlat felbontásának ideje 

 2016. év július 15. napja 14:00 óra 

10. Az ajánlat benyújtásának címe és az ajánlat felbontásának helye  

 BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. 5. emelet Jobb szárny 

11. Ajánlattétel nyelve 

 Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés 
magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az 
ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be. 

12. Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak: 

 A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint. 

13. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, annak beszerzési helye és 
pénzügyi feltételei 

 Ajánlatkérő Dokumentációt készít. 

Ajánlatkérő a Dokumentációt a jelen Ajánlattételi felhívással együtt, azzal 
egybeszerkesztve, az Ajánlattevőknek egyidejűleg, térítésmentesen, fax és e-mail útján 
közvetlenül (az Ajánlattevő által a www.kozbeszerzes.gov.hu honlapon megadott 
elérhetőségeken) bocsátja rendelkezésre.  

14. Az ajánlatok értékelési szempontja 

 Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (Kbt. 71. § (2) bek. a) pont). 

Ajánlattevőnek részletes ajánlatot kell tennie a Részletes árajánlat (5. számú. melléklet) 
kitöltésével. 

A Részletes árajánlatot Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (7) bekezdés b) pontja szerinti szakmai 
ajánlatnak tekinti. (Az egységárakat magyar forintban (HUF) kell megadni. A 
termékhez/szolgáltatáshoz tartozó egyes nettó egységárakat fel kell szorozni az adott 
termékhez/szolgáltatáshoz tartozó mennyiséggel, majd összesíteni kell.)  
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A Felolvasólapon a Részletes árajánlat nettó végösszegét kell feltüntetni az 
„Összesített nettó ajánlati ár” rovatban. Az ajánlati árnak minden, a szerződésszerű 
teljesítés érdekében, valamint a Műszaki leírásban foglaltak szerint felmerülő költséget 
magában kell foglalnia. 

A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében 
Ajánlatkérő jelen Ajánlattételi felhívás és dokumentációban meghatározott gyártmányú, 
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy 
védjegyre hivatkozik. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy/szolgáltatás 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt ajánlatot jelen Ajánlattételi 
felhívás és dokumentációban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában 
a Portálon szereplő műszaki paraméterek tekintetében – egyenértékű 
termékre/szolgáltatásra lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az 
egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot 
Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az 
ajánlatban, hogy a megajánlott termék/szolgáltatás Ajánlatkér ő által meghatározott 
termékkel/szolgáltatással egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő 
tényszerűen megindokolja. Ajánlattevő csak olyan termékkel, illetve szolgáltatással tehet 
ajánlatot, amely a keretmegállapodás vonatkozásában a közbeszerzési portálon szerepel. 
Nem kérhető, nem tehető olyan ajánlat, amely ugyan a portálon szereplő tételekből 
összeállítható lenne, de a beszerzés nem felel meg a keretmegállapodás tárgyának, 
feltételrendszerének. A Műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek 
Ajánlatkérő minimális előírásai, Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel 
rendelkező termékekre/szolgáltatásokra is tehető ajánlat. 

A fenti értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapját Ajánlattevő által megajánlott 
összesített nettó ajánlati árnak a mértéke képezi. Ajánlatkér ő fokozottan felhívja 
Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlattevő csak a Portálon 
(http://www.kozbeszerzes.gov.hu) szereplő terméket/szolgáltatást ajánlhat meg, 
annak megfelelő, vagy az értékelési szempont tekintetében kedvezőbb feltételekkel! 
Ennek ellenőrzését Ajánlatkérő a Portálon, a bontás napján hatályos árlista adatok 
alapján végzi. 

 

Felhívjuk Ajánlattev ők figyelmét, hogy az Részletes árajánlat táblázaton belül tilos 
az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó 
mennyiségeket megváltoztatni, kivéve, ha ezt Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás 
során előírja a Kbt. 45. § (6) bekezdése alapján.  

Valamennyi termékhez/szolgáltatáshoz kapcsolódó sort be kell árazni, kivéve, ha 
kiegészítő tájékoztatás során Ajánlatkérő ettől eltérően rendelkezik. A Részletes 
árajánlatban, tehát sor nem maradhat kitöltetlenül vagy „0 Ft.”  (nulla forint) 
összeggel! 

Az ajánlati árat magyar forintban (HUF), nettó értékben, pozitív egész arab számokban 
kell megadni. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az összes felmerülő adót, közterhet, 
illetéket stb. kivéve az ÁFA és a közbeszerzési díj összegét. 

Ajánlatkér ő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy kizárólag a 
keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy az Ajánlatkérő számára az 
értékelési szempont tekintetében kedvezőbb ajánlatot tehetnek. 
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A szerződéses árak az Ajánlattevő számára kötöttnek tekintendők. 

15. Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények 

 Az ajánlatot zárt csomagolásban 1 példányban kell benyújtani. Az ajánlat lapjait össze 
kell fűzni, vagy tűzni. 

Az ajánlat csomagolásán, valamint a közbeszerzési eljárás során valamennyi 
levelezésre fel kell tüntetni: 

 

� "Megvásárolt 2016 Sharp eszközök üzemeltetése" 
� A dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe 
� Az ajánlat csomagolásán továbbá szerepeltetni kell az „Ajánlattételi határidő 

lejártáig nem bontható fel” feliratot is. 

Az ajánlatot és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat olyan személy(ek) aláírásával kell 
ellátni, aki(k) Ajánlattevő nevében érvényes jognyilatkozat tételére jogosult(ak). 
A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért Ajánlatkérőt 
felelősség nem terheli. 

16. A hiánypótlás lehetősége 

 Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 67. § szerint biztosít lehetőséget. 

17. Többváltozatú ajánlat tételének lehetősége 

 Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt. 

18. Az ajánlati kötöttség időtartama 

 30 nap. 

19. Egyéb információk, követelmények: 

1. Ajánlatkérő a Kbt. 80. § (4) bekezdése alkalmazása tekintetében munkaidőnek az 
alábbi időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig, pénteken, és amennyiben 
a szombati nap munkanap, szombaton 9-14 óráig terjedő időintervallum. 

2. Az ajánlatban Felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. § (3) 
bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), 
valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont 
alapján értékelésre kerülnek). Az ajánlatban az előbbieken túl az alábbi adatokat kell 
megadni Ajánlattevőről/közös Ajánlattevőkről: 

� Ajánlattevő cégjegyzékszáma 

� Képviselő neve 

3. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § 
(3) és (5) bekezdésében foglaltak szerint. 

4. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § 
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(1) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom 
esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni. 

5. A keretmegállapodásos eljárás második részében a keretmegállapodás 3. számú 
mellékletének alapján lefolytatott eljárás eredményeként kötött szerződésekben 
Ajánlattevő köteles késedelmi, hibás teljesítési kötbér, valamint meghiúsulási kötbér 
fizetését vállalni. 

Amennyiben ajánlattevő a jelen Szerződés szerinti kötelezettségét nem teljesíti vagy 
késedelmesen teljesíti vagy hibásan teljesíti, abban az esetben ajánlatkérő a KM X. 
3.2. pontjában meghatározott kötbérek érvényesítésére jogosult. 

6. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos 
valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. 

7. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 25. §-ában 
valamint a KM II.1 pontjának 4. bekezdésében foglaltaknak.  

8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő eredeti dokumentumokat aláíró, az 
ajánlattevő és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő 
gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a 
cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás 
mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja 
alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott 
aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott 
meghatalmazását is szükséges csatolni. 

9. Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az eredeti, aláírt ajánlatukat teljes 
terjedelmében (beleértve az összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) *.pdf 
formátumba beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is 
nyújtsák be az ajánlatukkal közös csomagolásban. A jelen pont szerinti elektronikus 
adathordozó benyújtása nem kötelező (azaz ennek elmaradása nem eredményezheti 
az ajánlat érvénytelenségét), Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során minden 
esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe. 

10. A Kbt. 110. § (7) bekezdésének értelmében az ajánlatok bontására, elbírálására és 
Ajánlatkérő döntéseinek közlésére, valamint a szerződés megkötésére a Kbt. X-XI. 
Fejezete alkalmazandó. 

11. A kiegészítő tájékoztatás megadásának határideje az ajánlattételi határidő lejárta 
előtti 1. munkanap. Ajánlatkérő a Kbt. 45. §-a alkalmazása során ennek megfelelően 
jár el. Kiegészítő tájékoztatás igénylésének lehetőségével Ajánlattevő a 1. pontban 
szereplő elérhetőségekre küldött email, levél, vagy fax útján élhet. 

20. Az ajánlatba csatolandó dokumentumok köre 

1. Jelen Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 1. számú melléklete szerinti 
Felolvasólap kitöltve, cégszerűen aláírva. 

2. Jelen Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2. számú melléklete szerinti Ajánlati 
nyilatkozat, cégszerűen aláírva. 

3. Jelen Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 3. számú melléklete szerint Ajánlattevő 
nyilatkozata a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában, cégszerűen 
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aláírva. 

4. Közös ajánlattétel esetén képviselő Ajánlattevő megjelölése (4. számú melléklet) 

Amennyiben a keretmegállapodásos eljárás első részében létrejött 
együttműködési megállapodás szabályozza az eljárás második részében a közös 
Ajánlattevők képviseletét, úgy a 4. számú mellékletet nem szükséges külön 
csatolni. 

5. Jelen Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 5. számú melléklete szerinti Részletes 
árajánlat , cégszerűen aláírva. 

6. Aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta (az ajánlatban 
szereplő eredeti dokumentumokat az ajánlattevő képviseletében aláíró cégjegyzésre 
jogosult képviselőtől) - meghatalmazott aláírása esetén meghatalmazás. 

21. Jelen Ajánlattételi felhívás és dokumentáció megküldésének napja: 

 2016. július 12. 

 



 

MŰSZAKI LEÍRÁS  

 
Az egyes termékek egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tehette a 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást, ezek a megnevezések 
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, és az Ajánlatkérő az 
azzal egyenértékű termékeket is elfogadja (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (6) 
bekezdés). Az egyenértékűséget az ajánlattevő köteles az ajánlatában megfelelő módon 
bizonyítani. 
 

• 11 db SHARP MX2614 NSX színes nagyteljesítményű fénymásoló az alábbi 

modulokkal (vagy ezzel egyenértékű multifunkciós eszköz): 

- MXDE12 gépasztal 500 lapos papírfiókkal 

- MXAM2  alkalmazás kommunikációs modul 

- MXAMX3 külső elszámoló modul 

- SafeQ Sharp OSA T. embedded terminál 

- SafeQ USB-s kártyaolvasó 

• 10 db SAHRP MXC300WE színes MFP (vagy ezzel egyenértékű multifunkciós 

eszköz) 

 

SHARP MX2614NSX 

Fekete-fehér : futás teljesítménye nem haladhatja meg a 450.000 példányt 

Színes: futás teljesítménye nem haladhatja meg a 350.000 példányt 

Évjárat: 2014-nél nem öregebb 

 

SAHRP MXC300WE 

Fekete-fehér: futás teljesítménye nem haladhatja meg a 60.000 példányt 

Színes: futás teljesítménye nem haladhatja meg a 50.000 példány 

Évjárat: 2014-nél nem öregebb 
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SZERZŐDÉSTERVEZET 
 

Ajánlatkér ő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéstervezet külön 
mellékletként került a dokumentációhoz csatolásra. 

 
Az ajánlattevőknek a szerződéstervezetet nem kell kitöltve benyújtani, a szerződés elfogadásáról 

nyilatkozatot szükséges csatolniuk az ajánlat részeként. 
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NYILATKOZATMINTÁK  
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1. Számú melléklet 
 

FFEELL OOLL VVAASSÓÓLL AAPP  
 
 

"Megvásárolt 2016 Sharp eszközök üzemeltetése" 
 
 
 
Ajánlattevő adatai1: 

Ajánlattevő neve:  
Ajánlattevő székhelye:  
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:  
Képviselő neve:  

 
A kapcsolattartó adatai2: 

Kapcsolattartó személy neve:  
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:  
Kapcsolattartó személy faxszáma:  
Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

 
Azon főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre 
kerülnek: 
 
 

Összesített nettó ajánlati ár: 
 

......................,- Ft3 
 

 
 
 
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

 
 
 

(cégszerű aláírás) 
 

                                                

1 Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon 

bővíthető. 

2 Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg! Az ajánlattevő felelőssége olyan 

kapcsolattartási adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat. 

3 Az összesített nettó ajánlati árnak meg kell egyeznie a részletes ártáblázatban benyújtott végösszeggel. 
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2. számú melléklet 
 

AA   KK BBTT ..  6600..  §§  ((33))  ÉÉSS  ((55))  BBEEKK EEZZDDÉÉSSÉÉBBEENN  EELLŐŐÍÍ RRTT ,,  ÚÚGGYYNNEEVVEEZZEETTTT  AAJJÁÁNNLL AATTII   

NNYYII LL AATTKK OOZZAATT44  
 
Alulírott, ………………………………… mint a(z) …………................................................. 
cégjegyzésre jogosult képviselője, a BKK Zrt.,  mint Ajánlatkérő által kiírt "Megvásárolt 
2016 Sharp eszközök üzemeltetése" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként 

és a(z) ……………………… (név) közös ajánlattevő képviseletében5 

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

� miután az Önök Ajánlattételi felhívás és dokumentációjában rögzített feltételeket 
megvizsgáltuk, azokat elfogadjuk, tehát az abban foglaltak, továbbá az eljárás során 
keletkezett egyéb dokumentumok (különös tekintettel az eljárás első részében született 
Keretmegállapodásra) szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a Felolvasólapon rögzített 
ajánlati áron; 

� nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint az Ajánlattételi 
felhívás és dokumentációban továbbá a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb 
iratokban (különös tekintettel az eljárás első részében született Keretmegállapodásra) előírt 
feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére, nyertességünk esetén 
vállaljuk valamennyi, fent említett dokumentumokban előírt feltételeknek megfelelően a 
szerződés megkötését; 

� az ajánlatban csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás 
aláírására jogosult személy írta alá. 

� az általunk megajánlott termékek/szolgáltatások a hatályos KM0201-14FMNY13 
azonosító számú KEF keretmegállapodásban, az alábbi szerződésszámon szerepelnek: 
KM02…FMNY13 6 

� Nyilatkozom továbbá, hogy a(z) ………………………. Ajánlattevő:7 
a) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 

törvény értelmében mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak8 
minősül. 

b) nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. 
évi XXXIV. törvény hatálya alá.9 

 
 
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 
 
 

(cégszerű aláírás) 

                                                

4 Közös ajánlattétel esetén az ajánlati nyilatkozatot minden közös ajánlattevőre kiterjedő hatállyal meg kell tenni. 
5 Közös ajánlattétel esetén kitöltendő (szükség szerint további sorokkal bővítendő), egyébként törlendő. 
6 A megfelelő szerződésszámmal kiegészítendő! 
7 Közös ajánlattétel esetén ajánlattevőnként külön-külön kell megadni. 
8 A megfelelő válasz aláhúzandó! 
9 Amennyiben a vállalkozás nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. 
évi XXXIV. törvény hatálya alá, úgy ezt a választ szükséges aláhúzni! 
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3. számú melléklet 
 

NNYYII LL AATTKK OOZZAATTMM II NNTTAA  AA  KK BBTT ..  4400..  §§  ((11))  BBEEKK EEZZDDÉÉSSRREE  VVOONNAATTKK OOZZÓÓAANN1100  
 
 
Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. 
képviselőjeként és a(z) ……………………… (név) közös ajánlattevő képviseletében11  

 

n y i l a t k o z o m  

 

a Kbt. 40. § (1) bekezdése tekintetében, hogy 

 

a közbeszerzésnek az a része (részei), 
amelynek teljesítéséhez alvállalkozót 

kívánunk igénybe venni: 

ezen részek tekintetében a 
közbeszerzés értékének 

10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozók neve és 
székhelye: 

a közbeszerzésnek az a 
százalékos aránya, 

amelynek teljesítésében a 
megjelölt alvállalkozó közre 

fog működni: 

NINCSEN12 

 % 

 % 

 % 

 
 
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 
 
 
 

(cégszerű aláírás) 
 

 

                                                

10 A táblázat szabadon bővíthető. 
11 Közös ajánlattétel esetén kitöltendő (szükség szerint további sorokkal bővítendő), egyébként törlendő. 
12 Ha ajánlatkérő egyáltalán nem vesz igénybe alvállalkozót, ezt a nyilatkozatminta aláírásával jelezheti, 

egyébként a „NINCSEN” szó törlendő, és a megfelelő adatok feltüntetendőek. 
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4. számú melléklet 
 

KK ÉÉPPVVII SSEELLŐŐ  AAJJÁÁNNLL AATTTTEEVVŐŐ  MM EEGGJJEELL ÖÖLL ÉÉSSEE1133  
 
 
Alulírottak az alábbi közös ajánlattevők képviseletében a Kbt. 25. § (1)-(2) bekezdése alapján 

n y i l a t k o z z u k ,  hogy az alábbi Ajánlattevők összhangban a keretmegállapodásos eljárás 

első részében tett ajánlatukkal, közösen tesznek ajánlatot és maguk közül jelen közbeszerzési 

eljárásban a közös ajánlattevők nevében történő eljárásra az alábbi képviselőt jelölik és 

hatalmazzák meg:14 

Ajánlattevő neve:    

Ajánlattevő nevében 
aláírásra jogosult 
képviselő neve: 

   

Az itt feltüntetett 
Ajánlattevő jogosult a 
közös Ajánlattevők 
nevében eljárni, azokat 
képviselni15: 

 

A fenti közös Ajánlattevők cégszerű aláírása: 

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

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

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

 

                                                

13 Közös ajánlattétel esetén kitöltendő. Minden közös ajánlattevőnek alá kell írnia. 
14 A táblázat szabadon bővíthető. 
15 A közös Ajánlattevők közül egyet meg kell jelölni. 
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5. számú melléklet 
 

RRÉÉSSZZLL EETTEESS  ÁÁRRAAJJÁÁNNLL AATT   
 
A Részletes árajánlato (ártáblázat) külön mellékletként kerül a dokumentációhoz 
csatolásra. 
 
 


