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I. FEJEZET 

BEVEZETŐ 
 
 
 
 

I. 1.  Bevezető  
I. 2.  Tartalomjegyzék 
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I.1. számú dokumentum 
 
 

Tisztelt Ajánlattevő! 
 

 

A dokumentáció közreadásával az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk ajánlatának a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), és végrehajtása 

tárgyában hatályba lépett rendeletek előírásainak és elvárásainknak megfelelő, minden egyes 

követelményt teljesítő, összeállításához. A dokumentáció elkészítésének általunk nem titkolt 

célja – többek között – az is: szeretnénk elérni, hogy felhívásunkra minél több érvényes 

ajánlatot kapjunk, lehetőséget biztosítva ez által a számunkra legkedvezőbb ajánlat 

kiválasztásához. 

Előzőekre tekintettel a dokumentáció kizárólag ajánlatának összeállításához elengedhetetlenül 

szükséges információkat, nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat 

(továbbiakban: dokumentumok) tartalmazza, a tartalomjegyzékben meghatározott sorrendben. 

A kért, a tartalomjegyzékben megadott sorrendet ajánlatának/részvételi jelentkezésének 

összeállításakor is kérjük betartani. Ez mindkettőnk jól felfogott érdeke, hiszen: 

Önnek, mint ajánlattevőnek megkönnyíti összeállított ajánlatának benyújtás előtti ellenőrzését 

abból a szempontból, hogy az valóban tartalmazza-e a Kbt.-ben, a felhívásban, és a 

dokumentációban előírt dokumentumokat;  

Nekünk, mint ajánlatkérőnek, pedig nagymértékben segítséget nyújt ez által az ajánlatok – 

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 ajánlat érvényes 

összeállítása és benyújtása, stb. szempontjából. 

Az előzőekben felsorolt törvényi 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 2011. évi CVIII. törvény 

felhatalmazása alapján a Kormány és több minisztérium is adott ki a Kbt. végrehajtása 

tárgyában rendeletet, továbbá a Közbeszerzési Hatóság több állásfoglalást is közzétett, melyek 

szerves részeit képezik a Kbt. rendelkezéseinek, 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 elhelyezett dokumentumokat 

visszaadni nem áll módunkban, továbbá ugyanezen okból az ajánlathoz/részvételi 
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jelentkezéshez külön csatolt dokumentumokat illetve mintadarabokat, mintapéldányokat sem áll 

módunkban elfogadni. Amennyiben a hiánypótlás során utólag kapunk Önöktől bármilyen 

dokumentumot, azokat mellékelnünk kell az eredeti ajánlatukhoz, így a fentiek e 

dokumentumokra is érvényesek. 

Ha a következőkben közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, 

eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást 

tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének 

egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy 

jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely, a 

termékleírásban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg 

egyenértékű, más gyártású termék felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 310/2011. (XII. 23.) 

Korm. r. 26. § (6) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az 

adott helyen nem került feltüntetésre. 

Bízunk abban, hogy a Kbt., a felhívásunk és a dokumentáció együttesen elegendő útmutatást 

nyújt érvényes ajánlatuk összeállításához és benyújtásához. 

 

Érd, 2015. augusztus 7. 

 

 

 

 

 Tisztelettel: 

Jónás József 

műszaki szolgáltatási igazgató 
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I.2. számú dokumentum 
 

TARTALOMJEGYZÉK1 

 

A ÉTV Kft.  

„ÉTV Kft. részére  

kisgép szállítására is alkalmas erősített platós teherautó szállítása” 

tárgyú a Kbt. 122/A. §-a alapján, hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás során 

benyújtandó ajánlat összeállításához, az ajánlatot tevő által kötelezően csatolandó 

nyilatkozatok, igazolások és egyéb dokumentumok megnevezésével, javasolt sorrendjének 

meghatározásával. 

 

Dokumentum 
száma 

Dokumentum megnevezése 

I. Fejezet  Bevezető 
I. 1.  Bevezető  
I. 2.  Tartalomjegyzék 

II. Fejezet Ajánlattevő által csatolandó dokumentumok 
II. 1. Fedőlap 
II. 2. Felolvasólap  
II. 3. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján 
II. 4. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján 
II. 5. Megállapodás közös ajánlattételről 
II. 6. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 40. § (1) bekezdésére 
II. 7. Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok hiányáról 
II. 8. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés k pont kc) alpontjára 
II. 9. Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról az alvállalkozó(k) illetve az alkalmasság 

igazolásában részt vevő más szervezet(ek) vonatkozásában 
II. 10. Ajánlattevő nyilatkozata közbeszerzési eljárás vonatkozásában felmerülő adózási, 

felelősségi és közzétételi szabályokról 
II. 11. Ajánlattevő nyilatkozata a szerződéstervezet tartalmáról 

III. Fejezet: Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságának igazolása 
   

III. 1. Ajánlattevő nyilatkozata a pénzügyi és gazdasági alkalmasságáról 
IV. Fejezet: Ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmasságának igazolása 

IV. 1. Ajánlattevő nyilatkozata az ajánlattételi felhívás kiküldésének napjától visszafelé 
számított 36 hónapban teljesített szállításairól [310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (1) 
bekezdés a) pont]. 

IV. 2. Ajánlattevő nyilatkozata a műszaki és szakmai alkalmasságáról 
V. Fejezet: Egyéb az ajánlatba csatolandó dokumentumok 
Ajánlattevőre vonatkozó dokumentumok 

V. 1. Az ajánlattevő nevében kötelezettségvállalásra jogosult aláírási címpéldánya 
V. 2. Meghatalmazás 
V. 3. A kapcsolattartáshoz szükséges adatok 
V. 4. Ajánlattevő nyilatkozata a forgalomba helyezési eljárás során történő eljárási 

kötelezettségről 
V. 5. Importőri nyilatkozat a megajánlott termékek típusbizonyítványainak sorszámáról 
V. 6. Egyéb nyilatkozatok 

Ajánlattevő alkalmasságát igazoló más szervezetre vonatkozó dokumentumok 
(adott esetben) 

V. 7. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint  
V. 8. Az Ajánlattevő alkalmasságát igazoló más szervezet igazolásai 

                                                           
1
 A Tartalomjegyzék II-VI. fejezete egyben a Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti igazolások, nyilatkozatok jegyzéke.  
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V. 9. Az Ajánlattevő alkalmasságát igazoló más szervezet nyilatkozata a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állásáról 

V. 10. Az Ajánlattevő alkalmasságát igazoló más szervezet nevében kötelezettségvállalásra 
jogosult aláírási címpéldánya 

VI. fejezet: Műszaki ajánlat 
VI. 1. Megajánlott gépjárművek műszaki paramétereit összefoglaló táblázat 
VI. 2. Megajánlott gépjárművekre vonatkozó, a műszaki paramétereket tartalmazó műszaki 

leírás és adott esetben prospektus 
VII. fejezet: Szerződéstervezet 
VIII. fejezet: További, az ajánlat részeként be nem nyújtandó, az ajánlat összeállításához 
szükséges dokumentumok 
VIII. 1. Közbeszerzési műszaki leírás 
VIII. 2. Közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződésekre vonatkozó tájékoztatás 
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II. FEJEZET 

AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL CSATOLANDÓ 

DOKUMENTUMOK 
 
 

II. 1. Fedőlap 
II. 2. Felolvasólap  
II. 3. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján 
II. 4. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján 
II. 5. Megállapodás közös ajánlattételről 
II. 6. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 40. § (1) bekezdésére 
II. 7. Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok hiányáról 
II. 8. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés k pont kc) alpontjára 
II. 9. Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról az alvállalkozó(k) illetve az 

alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet(ek) vonatkozásában 
II. 10. Ajánlattevő nyilatkozata közbeszerzési eljárás vonatkozásában felmerülő 

adózási, felelősségi és közzétételi szabályokról 
II. 11. Ajánlattevő nyilatkozata a szerződéstervezet tartalmáról 

 
 

 



 

8. oldal, összesen: 53 

II.1. számú dokumentum 
EREDETI/MÁSOLATI PÉLDÁNY2 

 
 

Ajánlat 
 
 
 
 
 

 

„ÉTV Kft. részére kisgép szállítására is alkalmas erősített platós 
teherautó szállítása” 

 
tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 
 
 
 
 

Az ajánlat összesen …. számozott oldalt tartalmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

........….…………………………………… 
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 

 
 

                                                           
2
 A nem kívánt rész törlendő vagy áthúzandó!  
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II.2. számú dokumentum 
 

FELOLVASÓLAP3
 

 
1. Az ajánlattevő adatai4  
 

Név:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám:  

 

2. A közbeszerzési eljárás tárgya: „ÉTV Kft. részére kisgép szállítására is alkalmas erősített platós teherautó szállítása” 
 
3. A bírálati szempontokra tett ajánlat 

3.1. Nettó ajánlati ár (Ft)5 

Megnevezés 

Menny. Ajánlattevői költségek MIND 
ÖSSZESEN 

Ajánlatkérői költségek6 MIND 
ÖSSZESEN 

A B C D E F G H I  
(B+C+E+F+
G+H+I)*A 

db egységár Regisztrá-
ciós adó 

(B+C)*A Törzskönyv Forgalmi 
engedély 

Forgalmi 
rendszám 

Érvényesítő 
címke 

Vagyonszerzési 
illeték 

nettó Ft/db Ft/db Ft Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft 

………… 3          

Nettó ajánlati ár 
mindösszesen (D oszlop 

összege
7
) 

    …………………………….Ft; azaz (betűvel) ……………… forint 

 
Kelt………………………., 2015. …………………. 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 

feltűntetése a felolvasólapon az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.  
4
  Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt meg kell nevezni, kiemelve a képviseletre feljogosított közös ajánlattevőt megjelöléssel. A felolvasólapot elegendő a 

konzorciumvezető cégnek aláírnia. 
5
  Az ajánlati árat a táblázat szerinti bontásban kérjük megadni! 

6
  Ajánlatkérői költségek, melyet Ajánlattevő jogosult Ajánlatkérő részére, Ajánlatkérő nevére kiállított számla alapján megtéríttetni a szerződésben rögzítettek alapján 

7
  Ajánlattevőnek D oszlopban megadott ajánlati árat kell a Nettó ajánlati ár mindösszesen sorában megadnia. 
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II.3. számú dokumentum 
 
 

AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata a Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján8 
 
 

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

……………………………………………………………………………………...…… kötelezettség-

vállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy „ÉTV Kft. részére kisgép szállítására is 

alkalmas erősített platós teherautó szállítása” 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 szerződés tervezetben rögzített és vállalt kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük a 

Felolvasólapon rögzített megajánlások szerint. 

 
 
 
Kelt……………………………., 2015. …………………. hó ..... napján. 
 

 

........….…………………………………… 
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 

 

                                                           
8
 Ezt a nyilatkozatot közös ajánlattevőknél valamennyi ajánlattevőre külön-külön kell tartalmaznia az ajánlatnak. 
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II.4. számú dokumentum 
 
 

AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján9 
 
 

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

……………………………………………………………………………………...…… kötelezettség-

vállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy a ............................................................... 

(cég megnevezése) ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 

2004. évi XXXIV10. törvény 3. szakasza értelmében  

 

 kisvállalkozásnak minősül 

 mikrovállalkozásnak minősül 

 középvállalkozásnak minősül 

 nem tartozik a törvény hatálya alá.11 

 
 
 
Kelt……………………………., 2014. …………………. hó ..... napján. 
 

 

 

........….…………………………………… 
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 

 

                                                           
9
  Ezt a nyilatkozatot közös ajánlattevőknél valamennyi ajánlattevőre külön-külön kell tartalmaznia az ajánlatnak. 

10
  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. 
11

  A nyilatkozatot egyértelműen szíveskedjenek megtenni, a megfelelő rész aláhúzásával vagy a nem kívánt rész 
törlésével vagy áthúzásával.  
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II.5. számú dokumentum 

 
 

MEGÁLLAPODÁS12 
közös ajánlattételről (csak adott esetben!) 

 
 

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

megnevezése, székhelye) cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői, valamint 

…………………………. (név/nevek), mint a ……………………………(cég megnevezése, székhelye) 

cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői, továbbá …………………………. (név/nevek), mint a 

……………………………(cég megnevezése, székhelye) cégjegyzésre jogosult 

képviselője/képviselői13 kijelentjük, hogy „ÉTV Kft. részére kisgép szállítására is alkalmas 

erősített platós teherautó szállítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 25. §-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. 60. §-ának (3) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az ajánlattételi felhívásban és a 

dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen 

nyilatkozatunkkal elfogadjuk. 

 

Tudomásul vesszük, hogy a Kbt. 25. § (6) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséért 

egyetemlegesen felelünk, továbbá az egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári 

Törvénykönyv vonatkozó előírásai az irányadóak.  

                                                           
12

  A jelen megállapodás szövegtervezetét ajánlatkérő útmutatásként szánta. Jelen megállapodás helyett csatolható a 
közös ajánlattevők között létrejött előszerződés, megállapodás, egyéb előzetes kötelezettségvállalás, amennyiben az 
legalább az alábbiakat tartalmazza: 

 tartalmazza a közös ajánlattevők megnevezését, 

 az eljárás tárgyát.  

 tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül 
jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban és az 
ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében, 

 tartalmazza, hogy a képviselő felel az ajánlatkérővel való kapcsolattartásért, a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötendő szerződés konzorciumon belüli koordinálásért és konzorcium általi végrehajtásáért, 

 tartalmazza a tervezett feladatmegosztás részletes ismertetését, 

 tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséért, 

 a közös ajánlattevők nyertes ajánlattevőként történő kihirdetésének esetére, 

 a szerződés hatályának beállta vagy annak megszűnése nem függ valamely további feltételtől vagy időponttól; 

 hatálybalépése nem függ harmadik személy beleegyezésétől, illetve hatósági jóváhagyástól, továbbá 

 a konzorcium valamennyi tagjának az aláírásával hatályba lép. 
13

  A felsorolás (közös ajánlatkérők száma) bővíthető.  



 

13. oldal, összesen: 53 

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 fel14: 

 

„A. cég” feladatkörében
15

 „B. cég” feladatkörében „C. cég” feladatkörében 

1. 1. 1. 

2. 2. 2. 

3. 3. 3. 

4. 4. 4. 

stb. stb. stb. 

16 

 
Jelen megállapodás hatálya legalább a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés 
hatályának lejártáig tart. 
 
 
Kelt………………………., 2015. …………………. 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) 

 

                                                           
14

  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. 
15

  A szerződés teljesítésével kapcsolatban konkrétan megnevezett feladat. 
16

  A táblázat szükség szerint bővíthető.  



 

14. oldal, összesen: 53 

II.6. számú dokumentum 
 
 

AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata 
a Kbt. 40. § (1) bekezdésére17 

 
 

Alulírott/alulírottak ...............................................................(név/nevek), mint a 

……………………………………………..(cég megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra 

feljogosított képviselője/képviselői  

1. kijelentem/kijelentjük, hogy cégünk a Kbt. 40. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak 

szerint jelen közbeszerzéssel összefüggésben 

a) nem kíván 

b) a közbeszerzésnek alábbi részei vonatkozásában kíván  

 

(feladat megnevezése) 

 

alvállalkozót igénybe venni. 

 

2. továbbá a Kbt. 40. § (1) bekezdésének b) pontja szerint kijelentem/kijelentjük, hogy a fent 

megnevezett részek (feladatok) tekintetében az alábbi – a közbeszerzés értékének tíz százalékát 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozók fognak közre működni a teljesítésben18: 

 

Alvállalkozó 
megnevezése 

Alvállalkozó székhelye 

A közbeszerzés azon 
része, amelynek 
teljesítésében 
közreműködik 

A közbeszerzés 
százalékos aránya, 

amelynek teljesítésében 
közreműködik19 

    

    

    

 

 

Kelt………………………., 2015. …………………. hó ….. napján. 

 

 

 

........….…………………………………… 
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 

                                                           
17

  Kérjük a nyilatkozatminta 1. pontjában a megfelelő (a) vagy b) pontot) aláhúzni szíveskedjenek. A minta 2. 
pontjának kitöltése, csak abban az esetben szükséges, amennyiben Ajánlattevő az 1. pontban – esetlegesen – 
megnevezett feladatok vonatkozásában igénybe vesz a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 
alvállalkozót. 
18

  Amennyiben a 2. pont nem vonatkozik Ajánlattevőre, úgy kérjük annak áthúzását, vagy egyéb egyértelmű 
módon történő megjelölését. 
19

  Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26. §-ára. 



 

15. oldal, összesen: 53 

II.7. számú dokumentum 
 
 

AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata 

a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (Kbt.) 56. § (1) bekezdés a)-kb) pontjaiban, az 

56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hiányáról20 

 

 
Alulírott/alulírottak ..................................... név/nevek), mint a 

…………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra 

feljogosított képviselője/képviselői  

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m / t e s s z ü k : 

 
Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban foglalt kizáró okok, 

mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 

közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 

szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint 

hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 

bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy 

akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 

2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében 

korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és 

módon jogerősen korlátozta; 

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

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország 

jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és 

ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen 

megállapított időtartam végéig; 

g) 

h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti 

bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, 

vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési 

csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, 

illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott 

korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben 

történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás 

                                                           
20

  Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét, hogy a jelen dokumentumban hivatkozott kizáró okok igazolásaként ajánlattevőnek 
elegendő nyilatkoznia. [Kbt. 122. § (1) bekezdés]  



 

16. oldal, összesen: 53 

bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a 

bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 

fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével 

kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született 

jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési 

kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül 

nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben 

fizetett; 

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot 

szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel 

Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy 

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti 

országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések 

után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó 

belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági 

szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési 

szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott 

jövedelem. 

 

Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró ok, mely szerint az 

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

közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik 

olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek 

tekintetében a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. 

Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági 

társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az 

Kbt. 56. § (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. 

 

 

Kelt………………………., 2015. …………………. hó ….. napján 

 
 
 

 
........….…………………………………… 

(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 
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II.8. számú dokumentum 
 

 

AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc)  

alpontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján 

 

 
Alulírott/alulírottak ..................................... név/nevek), mint a 

…………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra 

feljogosított képviselője/képviselői kijelentem/kijelentjük, hogy ajánlattevő21  

 

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 (természetes 

személy) tulajdonos22 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 (természetes személy) 

tulajdonos nincsen. 

 

 

Kelt………………………., 2015. …………………. hó ….. napján 

 
 

........….…………………………………… 
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 

 

                                                           
21

  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.  
22

  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 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (3) 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. 685/B. § (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; 



 

18. oldal, összesen: 53 

II.9. számú dokumentum 

 
 

AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata a kizáró okokról 
az alvállalkozó(k) illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő 

más szervezet(ek) vonatkozásában23 
[Kbt. 58.§ (3) bekezdése] 

 
 

Alulírott/alulírottak ............................................................... (név/nevek), mint a 

…………………………………………… (cég megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra 

jogosult képviselője/képviselői jelen közbeszerzéssel összefüggésben nyilatkozom/nyilatkozunk, 

hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek/veszünk igénybe olyan alvállalkozó(ka)t, illetve az 

alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet(ek)et, aki(k) a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) 

pontjában illetve az 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá esik/esnek. 

 

 

Kelt………………………., 2015. …………………. hó ….. napján 

 
 
 
 
 

........….…………………………………… 
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 

 
 

                                                           
23

  Ezt a nyilatkozatot közös ajánlattevőknél valamennyi ajánlattevőre külön-külön kell tartalmaznia az ajánlatnak. 
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II.10. számú dokumentum 
 
 

AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata a közbeszerzési eljárás vonatkozásában felmerülő 
adózási, felelősségi és közzétételi szabályokról24 

 
 

Alulírott...............................................................(név/nevek), mint a 

……………………………………………..(cég megnevezése, 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. 31. § (1) 

bekezdése d) pontja szerint az ajánlatkérő honlapján közzétételre kerül. 

 

 

Kelt………………………., 2015. …………………. hó ….. napján 
 

 

 

........….…………………………………… 
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 

 

                                                           
24

  Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot a közös ajánlattételről szóló (ajánlat részét képező) megállapodás 

alapján kötelezettségvállalásra feljogosított cég képviselőjének kell megtennie. 



 

20. oldal, összesen: 53 

II.11. számú dokumentum 
 
 

AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata a szerződéstervezet tartalmáról 
 
 
Alulírott/alulírottak……………………………………………., mint a (cég megnevezése, címe) 

……………………………………………………………………………………...…… kötelezettség-

vállalásra jogosulja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy „ÉTV Kft. részére kisgép szállítására is 

alkalmas erősített platós teherautó szállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

dokumentációjában rendelkezésre bocsátott vállalkozási szerződés tervezetet elfogadjuk/az alábbi 

módosításokat javasolom/javasoljuk25: 

 

1. …………………………………………………. 

2. …………………………………………………. 

 

 

 

Kelt……………………………., 2015. …………………. hó ..... napján. 
 

 

 

 

........….…………………………………… 
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 

 

                                                           
25

  A nem megfelelő rész áthúzandó, törlendő.  



 

21. oldal, összesen: 53 

III. FEJEZET 

AJÁNLATTEVŐ PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI 

ALKALMASSÁGÁNAK IGAZOLÁSA 
 
 
 

   
III. 1. Ajánlattevő nyilatkozata a pénzügyi és gazdasági alkalmasságáról 

 
 
 

 
1. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (8) 

bekezdése alapján az ajánlattételi felhívásban lehetővé tette a pénzügyi és gazdasági 
alkalmasságról történő nyilatkozattételt. Amennyiben Ajánlatkérő csak nyilatkozni kíván, 
hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, úgy elegendő a 
III.1. számú dokumentum szerinti nyilatkozat benyújtása! 

 
 
 

 
 

 
 

III.1. számú dokumentum 
 
 

AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata pénzügyi és gazdasági alkalmasságáról26 
 
 

Alulírott/alulírottak ............................................................... (név/nevek), mint a 
…………………………………………… (cég megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra 
jogosult képviselője/képviselői kijelentem/kijelentjük, hogy „ÉTV Kft. részére kisgép szállítására is 
alkalmas erősített platós teherautó szállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása 
11.1. pontjának P.1. alpontjában meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek Ajánlattevő 
maradéktalanul megfelel. 

 

 

 

Kelt………………………., 2015. …………………. hó ….. napján 

 
 
 
 
 

........….…………………………………… 
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 

 

                                                           
26

  Ezen nyilatkozatot a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (8) bekezdésében leírtak fennállása esetében kell kitölteni! 



 

22. oldal, összesen: 53 

IV. FEJEZET 

AJÁNLATTEVŐ MŰSZAKI ÉS SZAKMAI 

ALKALMASSÁGÁNAK IGAZOLÁSA 
 
 

IV. 1. Ajánlattevő nyilatkozata az ajánlattételi felhívás kiküldésének napjától 
visszafelé számított 36 hónapban teljesített szállításairól [310/2011. (XII. 23.) 
Korm. r. 15. § (1) bekezdés a) pont]. 

IV. 2. Ajánlattevő nyilatkozata a műszaki és szakmai alkalmasságáról 
 
 

A MŰSZAKI, ILLETŐLEG SZAKMAI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA 
 
Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmasságát az alábbi kettő lehetséges mód közül 
választva igazolhatja: 
 
1. Amennyiben Ajánlattevő a vonatkozó nyilatkozatok illetve igazolások benyújtásáról 

döntene, úgy felhívjuk szíves figyelmüket a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 
szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 16. § (5) bekezdésére, amely szerint az alkalmasságot: 

 az ajánlattevő, (…) illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
nyilatkozatával,  
 
vagy 
 

 a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. 
 

VAGY 
 
2. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 17. § (6) 

bekezdése alapján az ajánlattételi felhívásban lehetővé tette a műszaki és szakmai 
alkalmasságról történő nyilatkozattételt. Amennyiben Ajánlatkérő csak nyilatkozni kíván 
(IV.2. számú dokumentum), hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, úgy nem szükséges a vonatkozó nyilatkozatok illetve igazolások 
benyújtása. 

 
 
 
 
 
Ismételten felhívjuk az Ajánlattevő figyelmét, hogy a IV.1. számú és a IV.2. számú dokumentumok 
közül elegendő csak az egyiket, az általa választottat benyújtani!



 ÉTV Kft. 

 

23. oldal, összesen: 53 

IV.1. számú dokumentum 

Az AJÁNLATTEVŐ27 nyilatkozata az ajánlattételi felhívás 
kiküldésének napjától visszafelé számított 36 hónapban teljesített szállításairól 

[310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (1) bekezdés a) pont] 

 

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

megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlattételi dokumentációban foglalt valamennyi 

formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (1) bekezdés a) 

pontjában foglaltaknak megfelelően – ezennel kijelentem/kijelentjük, hogy az eljárást megindító felhívás kiküldésének napjától visszafelé számított 36 

hónap legjelentősebb, teljesített szállításaink (referenciáink) az alábbiak voltak:28 

A szállítás 

tárgyának 

rövid 

leírása
29

: 

A szerződést kötő másik fél A teljesítés A szerződés 

értéke, összege  

(nettó Ft): 

A saját teljesítés mértékét 

HUF-ban vagy 

naturáliában:
30

 

A teljesítés előírásoknak 

és a szerződésnek való 

megfelelősége: 
Megnevezése 

és címe: 

Felvilágosítást adó 

személy neve és 

telefonszáma: 

Ideje 

(év,hó,nap): 

Helye: 

        

        

 

Kelt………………………., 2015. …………………. hó ….. napján 
 
 
 

                                                           
27

 A közös ajánlattevőknek ezen alkalmassági feltételnek a társult tagoknak együttesen kell megfelelniük. [Kbt. 55. § (4) bekezdés]. 
28

 A táblázatban megadott referenciákat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16.§ (5) bekezdésében leírtak szerint kell igazolnia ajánlattevőnek. 
29

 A referenciákat az alkalmasság egyértelmű megítéléséhez szükséges részletezettséggel kell ismertetni. 
30

 Amennyiben ajánlattevő az alkalmasságát olyan referenciával kívánja alátámasztani, amely konzorciumi vagy alvállalkozói teljesítésre vonatkozik, ajánlatkérő azt a teljesítést fogadja 
el, amely konzorciumi tagként vagy alvállalkozóként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételt, ebben az esetben ajánlattevő adja meg a saját teljesítés arányát is. 

........….…………………………………… 
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 



 ÉTV Kft. 

 

24. oldal, összesen: 53 

IV.2. számú dokumentum 
 
 

AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata műszaki és szakmai alkalmasságáról31 
 

 

Alulírott/alulírottak ............................................................... (név/nevek), mint a 

…………………………………………… (cég megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra 

jogosult képviselője/képviselői kijelentem/kijelentjük, hogy „ÉTV Kft. részére kisgép szállítására is 

alkalmas erősített platós teherautó szállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása 

11.2. pontjának M1. alpontjában meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek Ajánlattevő 

maradéktalanul megfelel. 

 

 

Kelt………………………., 2015. …………………. hó ….. napján 

 
 
 
 
 

........….…………………………………… 
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 

 
 

 

                                                           
31

  Ezen nyilatkozatot a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 17. § (6) bekezdésében leírtak fennállása esetében kell kitölteni! 



 ÉTV Kft. 

 

25. oldal, összesen: 53 

V. FEJEZET 

EGYÉB, AZ AJÁNLATBAN CSATOLANDÓ 

DOKUMENTUMOK 

 

 
Ajánlattevőre vonatkozó dokumentumok 

V. 1. Az ajánlattevő nevében kötelezettségvállalásra jogosult aláírási címpéldánya 
V. 2. Meghatalmazás 
V. 3. A kapcsolattartáshoz szükséges adatok 
V. 4. Ajánlattevő nyilatkozata a forgalomba helyezési eljárás során történő eljárási 

kötelezettségről 
V. 5. Importőri nyilatkozat a megajánlott termékek típusbizonyítványainak 

sorszámáról 
V. 6. Egyéb nyilatkozatok 

Ajánlattevő alkalmasságát igazoló más szervezetre vonatkozó dokumentumok 
(adott esetben) 

V. 7. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint  
V. 8. Az Ajánlattevő alkalmasságát igazoló más szervezet igazolásai 
V. 9. Az Ajánlattevő alkalmasságát igazoló más szervezet nyilatkozata a szerződés 

teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állásáról 
V. 10. Az Ajánlattevő alkalmasságát igazoló más szervezet nevében 

kötelezettségvállalásra jogosult aláírási címpéldánya 
 
 



 ÉTV Kft. 

 

26. oldal, összesen: 53 

V.1. számú dokumentum 
 

 

AZ AJÁNLATTEVŐ NEVÉBEN KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA JOGOSULT ALÁÍRÁSI 

CÍMPÉLDÁNYA32 

 

                                                           
32

  Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet csatolja a nevében kötelezettségvállalásra 
jogosult, az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának, ennek hiányában aláírás mintájának vagy ezzel 
egyenértékű okmányának egyszerű másolati példányát. 
Amennyiben az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet képviseletére (cégjegyzésére) 
jogosult személy, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére vagy egyébre a gazdasági 
társaság más munkavállalóját képviseleti joggal ruházza fel, az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott aláírási mintáját 
is tartalmazó szabályszerűen kiállított meghatalmazást (V.2. számú dokumentum). 



 ÉTV Kft. 

 

27. oldal, összesen: 53 

V.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 ÉTV Kft. „ÉTV 

Kft. részére kisgép szállítására is alkalmas erősített platós teherautó szállítása” tárgyú 

közbeszerzési eljárásban kötelezettséget33 vállaljon. 

 

Kelt………………………., 2015. …………………. hó ….. napján 
 
 
 
 
 

  ...........................................................................................................   ...........................................................................................................................................................................................  

meghatalmazó/meghatalmazók aláírása meghatalmazott aláírása 

 
 
 

 
Tanúk34: 

 
 

 

                                                           
33

  A meghatalmazás tárgya a kötelezettségvállaláson kívül lehet, pl. nyilatkozattétel, oldalszignálás kapcsolattartás, stb. 
34

  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. 

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



 ÉTV Kft. 

 

28. oldal, összesen: 53 

V.3. számú dokumentum 
 
 

A kapcsolattartáshoz szükséges adatok35
 

 

Az ajánlattevő cég adatai36 
 

Cég megnevezése:                                                                                                                           

Székhelye:                                                                                                                           

Adószáma:                                                                                                                            

Statisztikai 
számjele: 

                                                                                                                          

Cégjegyzékszáma:                                                                                                                           

Bankszámlaszáma:                                                                                                                           

 
A kapcsolattartó személy adatai az ajánlattevő részéről:  
 

Név:                                                                                                                           

Beosztás:                                                                                                                           

Szervezet egység:                                                                                                                           

Elérhetőségek                                                                                                                           

Telefonszám:                                                                                                                            

Mobil:   

Fax:                                                                                                                           

e-mail cím:                                                                                                                           

Postázási cím:                                                                                                                           

 

 

                                                           
35

  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. 

36
  A vastagon szedett adatok megadása kötelező!  



 ÉTV Kft. 

 

29. oldal, összesen: 53 

V.4. számú dokumentum 
 
 

AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata a forgalomba helyezési eljárás során történő eljárási 
kötelezettségről 

 

 

Alulírott/alulírottak………………………………………… (név/nevek), mint a  

……………………………..…………………………………… (cég megnevezése, székhelye) 

kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy vállalom/vállaljuk a 

megajánlott gépjárművek forgalomba helyezéséhez szükséges teljes eljárás lebonyolítását, a 

forgalmi rendszám beszerzését, valamint mindezekkel kapcsolatosan az illetékes hatóságok előtti 

eljárást. 

 
Kelt………………………., 2015. …………………. hó ….. napján 

 
 
 
 
 

........….…………………………………… 
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 

 



 ÉTV Kft. 

 

30. oldal, összesen: 53 

V.5. számú dokumentum 

 
 

Importőri nyilatkozat a megajánlott termékek típusbizonyítványainak sorszámáról 
 
 



 ÉTV Kft. 

 

31. oldal, összesen: 53 

V.6. számú dokumentum 

 

EGYÉB NYILATKOZATOK 
 
 
 

Ajánlattevőnek az Egyéb nyilatkozatokon belül az alábbiakról kell nyilatkoznia: 
- a megajánlott gépjárművek gyári kivitelűek, a gyári kialakításon semminemű átalakítás, 
átépítés nem történt, kivéve a szükséges platóerősítés adott esetben, valamint a gépjármű 
felszereltségi követelményeinek telesítése; 
- a megajánlott gépjárművek teljes körű gyártó által vállalt garanciával rendelkeznek; 
- vállalja 24 hónap időtartamra az assistance szolgáltatást (24 órás segítségnyújtás, 
elszállítással, csereautó biztosítása nélkül). 
 
A fenti három pontban megjelölt nyilatkozat külön-külön, de egy nyilatkozat formájában is 
benyújtható! 

 



 ÉTV Kft. 

 

32. oldal, összesen: 53 

V.7. számú dokumentum 

 
 

AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint37 

 

 

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

székhelye) ………………………………………………………………………… 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, 

amelynek igazolása érdekében 
ajánlattevő erőforrást von be 

   

   

   

 
 

 

Kelt………………………., 2015. …………………. hó ….. napján 
 
 
 

........….…………………………………… 
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 

 

                                                           
37

  Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 55. § (6) bekezdésére:  

„(6) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint más szervezet 
kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: 
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés 
teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a 
szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, 
az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, 
amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai 
tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy 
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - amennyiben az a) pontban foglaltaktól eltérően, az 
alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak - 
akkor is, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 274. § (1) bekezdésében foglaltak 
szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.” 
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V.8. számú dokumentum 
 
 

Az AJÁNLATTEVŐ 
alkalmasságát igazoló más szervezet igazolásai 
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V.9. számú dokumentum 

 
 

AZ AJÁNLATTEVŐ ALKALMASSÁGÁT IGAZOLÓ MÁS SZERVEZET  
nyilatkozata a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állásáról  

 
 

Alulírott ………………………………………… (név/nevek), mint a  

……………………………..…………………………………… (cég megnevezése, székhelye) 

kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük: 

 

A tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként a(z) ………………………………………… (ajánlattevő 

cég megnevezése) mint ajánlattevővel megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi 

erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt: 

 

[az érintett erőforrások részletes ismertetése/bemutatása olyan részletességgel, hogy a pénzügyi és 

gazdasági, illetve a műszaki és szakmai alkalmassági feltételeknek való megfelelőség 

megállapítható legyen.] 

 

Melléklet(ek)38: 

 

Kelt………………………., 2015. …………………. hó ….. napján 

 
 
 

........….…………………………………… 
(az ajánlattevő alkalmasságát igazoló más szervezet 

cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 
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 Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 55. § (5) bekezdésének előírására:  
„A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az 
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez 
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.”  
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V.10. számú dokumentum 
 

 

AZ AJÁNLATTEVŐ ALKALMASSÁGÁT IGAZOLÓ MÁS SZERVEZET 

nevében kötelezettségvállalásra jogosult aláírási címpéldánya39 

 

                                                           
39

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

MŰSZAKI AJÁNLAT 
 
 

VI. 1. Megajánlott gépjárművek műszaki paramétereit összefoglaló táblázat 
VI. 2. Megajánlott gépjárművekre vonatkozó, a műszaki paramétereket tartalmazó műszaki 

leírás és adott esetben prospektus 
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VI.1. számú dokumentum 
 

Megajánlott gépjármű műszaki paramétereit összefoglaló táblázat 
 
 

Megnevezés Minimálisan elvárt műszaki 
paraméterek 

Megajánlott gépjármű 
műszaki paraméterei 

Motor hengerűrtartalom: kisebb vagy egyenlő, mint 3000cm
3
  

Üzemanyag: diesel  

Motor teljesítménye: nagyobb vagy egyenlő, mint 170 LE  

Szállítható személyek 
száma: 

3  

Váltó: minimum 5 fokozatú manuális 
szinkronizált 

 

Szín: fehér  

Fényezés: alapfényezés  

Meghajtás: 4x2  

Max össz tömeg: minimum 5 t, maximum 6 t  

Plató méretei: szélesség 2500 mm + 10% 
hossz: 4500 mm + 10 % 
oldalmagasság: 400 mm + 10 % 

 

Platóerősítés: alkalmas legyen 1500 kg-os 
gumiláncos mini kotrógép szállítására 

 

Plató további kialakítása: a plató elején (vezető fülke mögött) 
teljes szélességben 1200 mm magas, 
900 mm mély, 3 részre osztott két 
oldalról és a plató felől ajtóval zárt, 
eszközök , kisgépek tárolására 
alkalmas kialakítású tároló helyek 
legyenek 

 

Tengelytáv: maximum 4000 mm + 10%  

Elvárt felszereltség: vezető és utasoldali légszák  

ABS  

szervó kormány  

légkondicionált vezetőfülke  

1500 kg-os mini kotrógép részére 
feljáró rámpa a platóra 

 

központi zár, riasztó, indításgátló  

középkategóriás rádió  

bluetooth kihangosító mobiltelefonhoz  

első, hátsó ködlámpa  

tűzoltó készülék rögzített 
elhelyezéssel raktérben 

 

gömbfejes vonóhorog max. 2500 kg 
vontatásához elektromos 
csatlakozóval 

 

 
A fenti táblázat Megajánlott gépjárművek műszaki paraméterei című oszlopát Ajánlattevő 
kétféleképpen töltheti ki: 
- Ajánlattevő szövegesen beírja az általa megajánlott gépjármű adatait paramétereit vagy 
- IGEN megjelölést használ, ha teljesíti az adott paramétert, és NEM megjelölést ha nem 
teljesítni az adott paramétert az általa megajánlott gépjármű. 
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VI.2. számú dokumentum 

 
 

Megajánlott gépjárművekre vonatkozó 
a műszaki paramétereket tartalmazó műszaki leírás és adott esetben prospektus 

 

 
(Ajánlattevő csatolja ajánlatába, a megajánlott gépjárművekre vonatkozó műszaki paramétereket 
tartalmazó műszaki leírást és adott esetben prospektust.) 
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VII. FEJEZET 
 

SZERZŐDÉSTERVEZET
40

 

 
 

Szerződés száma:           /2015 

 
 

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 
 
 

Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft. 
2030 Érd, Fehérvári u. 63/b-c. 
cégjegyzék száma:    
adószám:     
statisztikai számjel:   
számlavezető bank:   
pénzforgalmi jelzőszám:   
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),  
 
más részről a 
 
NÉV 
SZÉKHELY 
cégjegyzék száma:  ………………………… 
adószám:    ………………………… 
statisztikai számjel:   ………………………… 
számlavezető bank:   ………………………… 
pénzforgalmi jelzőszám:  ………………………… 
mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) 
 
között (a továbbiakban: Felek) az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 
 
Előzmények  
Megrendelő, mint ajánlatkérő 2015. augusztus 11. napján megküldött ajánlattételi felhívással a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást 
indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatot megvizsgálta, és döntését 
2015. …………. …. napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése 
szerint a nyertes ajánlattevő Szállító lett. 
 
1. A szerződés tárgya és időbeli hatálya 
1.1. Szállító vállalja 1 db …………típusú gépjármű (továbbiakban 1 db platós teherautó) leszállítását 
Megrendelő részére az ajánlati felhívás, a dokumentáció és a Szállító által benyújtott, illetve 
Megrendelő által elfogadott ajánlatnak, valamint az 1. számú mellékletben foglalt műszaki 
tartalomnak megfelelően. 
 
1.2. A 1 db platós teherautó  szállítási véghatárideje a szerződés aláírásától számított 100 nap. 
 
2. A teljesítés feltételei 
2.1. A 1 db platós teherautó  beszerzése és/vagy legyártása, forgalomba helyezése Megrendelő 
2030 Érd, Fehérvári u. 63/b-c. szám alatti telephelyére történő szállítása, átadása a jelen 
szerződésben meghatározott műszaki paraméterekkel Szállító feladata, annak költségei Szállítót 
terhelik. 
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 Az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet benyújtása nem szükséges az ajánlattételkor, 
elegendő a jelen dokumentáció részét képező II.11. számú nyilatkozat csatolása! 
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2.2. Szállító a szállítmányról köteles szállítólevelet kiállítani, amely tartalmazza a Megrendelő által 
átvett gépjárművek pontos megnevezését, minőségét. A szállítólevélnek minden esetben meg kell 
felelnie a jelen szerződésben rögzített feltételeknek. Szállító köteles a gépjárművek átadásakor az 
alábbi dokumentumokat és tartozékokat is átadni: 
- az adott gépjármű magyar nyelvű műszaki leírását, papír alapon, és elektronikus adathordozón is, 
- szervizkönyvet és a hozzátartozó gyártói garanciajegyet; 
- a forgalmi engedélyt és a törzskönyvet; 
- kötelező KRESZ tartozékokat (minimum EÜ doboz, izzókészlet, elakadásjelző háromszög); 
- egyéb tartozékokat (szerszámkészlet, teljes értékű pótkerék) 
 
2.3. A teljesítést Megrendelő átvételre jogosult képviselője a szállítólevél lebélyegzésével és 
aláírásával igazolja. A szállítólevél két példányát Szállító Megrendelő részére átadja. Szerződő 
Felek a gépjárművek átadásakor külön átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. Megrendelő 
átvételre jogosult képviselője az átvétel során ellenőrzi a műszaki ajánlat és a szállítólevél 
adatainak egyezését (mennyiség, minőség, egyéb), valamint a gépjárműveket átvizsgálja, ellenőrzi 
a megajánlott műszaki követelményeknek való megfelelést. Eltérés esetén Megrendelő 
megtagadhatja az átvételt és a szükséges módosítások elvégzését követelheti. 
 
2.4. Szállító tudomásul veszi, hogy az átvétel időigényes, több órát is igénybe vehet. 
 
2.5. A sikeres átvétel megtörténtével száll át az 1 db platós teherautó tulajdonjoga és a kárveszély 
viselése Megrendelőre. 
 
3. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 
3.1. 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: 
 

 Megrendelő részéről: Munkavégzés szerint illetékes szervezeti egység: 
Beszerzési csoport 

    
 

   Mezriczky István 
 

   Tel.:+36-…………. 
    
     Szállító részéről: Közvetlen kapcsolat 
   …… 

kivitelezés, felügyelet 
   Tel.: , 

Fax.: 
   Email: 
  … 
   Tel.:  munkaidőben Fax.: 

illetve az általuk kijelölt személyek.  
 
4. Pénzügyi és bírálati szempontok szerinti további feltételek 
 
4.1. Pénzügyi feltételek 
 
4.1.1. A 1 db platós teherautóra vonatkozó nettó ajánlati ár …………………,- Ft41 + ÁFA. Az ÁFA 
mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. 
 
4.1.2. Összefoglaló táblázat 
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  A 4.1.2 pontban lévő táblázat 1. sorában megadott érték háromszorosa! 
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  Egy db gépjárműre 
vonatkozó összegek 

1. Nettó egységár Ft  

2. Regisztrációs adó Ft  

3. Törzskönyv Ft  

4. Forgalmi engedély Ft  

5. Forgalmi rendszám Ft  

6. Érvényesítő címke Ft  

7. Vagyonszerzési illeték Ft  

 
 
4.2. A nettó egységár tartalmazza az összes felmerülő költséget (beszerzéssel, gyártással, 
szállítással, átadással, lerakodással kapcsolatos egyéb költségeket, közvetítői költségeket, vám, 
adók, bizományi, egyéb jogszabályon alapuló hatósági és egyéb díjakat, illetékeket), de nem 
tartalmazza a regisztrációs adót és a forgalomba helyezéssel kapcsolatos járulékos költségeket. 
Szállító a fentieken túl, további többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. 
 
4.3. A regisztrációs adó összegét Szállító fizeti meg. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a 
regisztrációs adó, valamint az egyéb jogszabályon alapuló hatósági és egyéb díjak, illetékek és 
egyéb költségek jogszabályban meghatározott - valamint az ajánlatban feltüntetett - mértéke 
módosul a szerződés érvényességi ideje alatt, akkor azt Felek nem tekintik a szerződés 
módosításának és a regisztrációs adóhoz kapcsolódó további költségeket Szállító, az egyéb 
költségekhez kapcsolódó további költségeket Megrendelő viseli. 
 
4.4. Szállító Megrendelő külön meghatalmazása alapján vállalja, hogy a gépjárművek forgalomba 
helyezésével kapcsolatban eljár és a forgalomba helyezési eljárás során felmerülő költségeket 
viseli. A költségeket a Megrendelő nevére kiállított számla (k) alapján Megrendelő megtéríti. Szállító 
a számlán köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és Megrendelőként a 
következő megnevezést köteles használni: „Érd és Térsége Víziközmű Kft., 2030 Érd, Fehérvári u. 
63/b-c.”.  
 
4.5. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 
4.5.1. Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről 

szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály hatálya 

alá tartozik. 

 

4.5.2. Alvállalkozó igénybevétele esetén Szállító, 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. 

 

4.5.3. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta nettó 

módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a kifizetés 

időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés időpontját 

megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás egyszerű másolati 

példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű 

magánokiratként készült tanúsítvány eredeti példánya a Szállító részéről, amennyiben Szállító nem 

szerepel a kifizetés időpontjában köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás 
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nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a Szállító nem szerepel a kifizetés időpontjában a 

köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a számla nettó 

értékét visszatartja. 

 

4.5.4. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 

munkatársa által aláírt Teljesítés Igazoló dokumentum képezi. 

 
4.5.5. Szállító a jelen szerződés alapján jogosult számlát kiállítani 2 példányban. 
 
4.5.6. Megrendelő a számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított 15. (tizenötödik) napon 
vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Szállító jelen szerződésben 
megjelölt bankszámlájára. 
 
4.5.7. Szállító a számlán köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Érd és Térsége Víziközmű Kft., 2030 
Érd, Fehérvári u. 63/b-c.”.  
 
4.5.8. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az 
adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben rögzített árak 
szerepelhetnek. 
 
4.5.9. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Szállítónak, ebben az esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 
 
4.5.10. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 
 
4.5.11. Amennyiben Szállító közös ajánlattevőként (konzorciumi megállapodás alapján) teljesíti a 
szerződést, valamennyi közös ajánlattevő (konzorciumi tag) legkésőbb a teljesítés elismerésének 
időpontjáig köteles Megrendelőnek nyilatkozni, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az 
adott szállítmányért járó ellenszolgáltatásból 
 
4.5.12. Előlegre vonatkozó előírások 
 
4.5.12.1. Megrendelő szerződéskötést követően Szállító igénye szerint előleget fizet Szállítónak. Az 
előleg mértéke, összege: maximum a 4.1.1. pontban meghatározott nettó ajánlati ár 50%-a. 
 
4.5.12.2. Szállító a szerződésszerű teljesítést követően egy végszámla benyújtásra jogosult, 
amelyből - Szállító előlegigénye szerint – történik meg az előleg elszámolása (levonása). 
 
5. Felek jogai és kötelezettségei 
5.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
5.1.1. Megrendelő vállalja, hogy a szerződésszerű teljesítéshez szükséges információkat és egyéb 
adatokat Szállító alkalmazottainak rendelkezésére bocsátja. 
 
5.1.2. Megrendelő gondoskodik arról, hogy Szállító teljesítésekor legyen a helyszínen megbízott 
személy a leszállított gépjármű átvételére és a teljesítés igazolására. 
 
5.1.3. Megrendelő köteles szerződésszerű teljesítés esetén a szerződés tárgya szerinti 1 db platós 
teherautó vet átvenni és az elfogadott teljesítést követően a számla szerinti vételárat megfizetni. 
 
5.2. Szállító jogai és kötelezettségei 
5.2.1. Szállító szavatol azért, hogy a szállított gépjárművek alkalmasak a rendeltetés- és 
szerződésszerű használatra, valamint a közúton történő használatra és úgyszintén szavatol azért is, 
hogy harmadik személynek nincs olyan joga a szerződés tárgyára, amely a Megrendelő 
tulajdonszerzését korlátozná, vagy akadályozná. 
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5.2.2. Szállító a szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében alvállalkozót vehet 
igénybe, amelyről Megrendelőt tájékoztatni köteles. Szállító a jogszerűen igénybe vett alvállalkozó 
munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. Jogszerűtlen módon igénybe vett alvállalkozó 
esetén Szállító felel minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem 
következett volna be. 
 
5.2.3. Alvállalkozó igénybevétele42 
a) Szállító a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt, közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti: 
………………………………… (alvállalkozó neve, székhelye). 
 
b) Szállító ajánlatában a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata alapján az 
alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: 
………………………………. 
 
c) A teljesítésbe Szállító a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 128.§ (3) bekezdésében foglaltakon 
kívül más alvállalkozót nem vonhat be. Szállító 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. 
 
5.2.4. Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes az MSZ EN 
ISO 9001:2009 minőségbiztosítási továbbá a MEBIR (MSZ 28001), és a KIR (MSZ EN 14001:2005) 
rendszerek. Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által 
megfogalmazott elvárásokat. 
 
5.2.5. Szállító köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, illetve gátolja. Az 
értesítés elmulasztásából eredő kárért a Szállító felelősséggel tartozik. 
 
5.2.6. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az 
esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen 
csőd-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 
 
5.2.7. Szállító vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak. 
 
5.2.8. Szállító vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a jelen szerződés 7.3. pontjában 
meghatározott ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
 
5.2.9. Szállító ugyancsak köteles a Megrendelőt 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. A Szállító felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 
 
5.2.10. Szállító nem jogosult az 1 db platós teherautó  utólagos, nem gyári átalakítására, nem gyári 
alkatrészek beépítésére, beszerelésére, kivéve a szükséges platóerősítés adott esetben, valamint a 
gépjármű felszereltségi követelményeinek telesítése érdekében tett kiegészítő eszközök 
beszerelését. 
 
6. Szerződésszegés és következményeik; a szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

                                                           
42

  A nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kerül kitöltésre, illetve a nem releváns rész áthúzásra. 
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6.1. Megrendelő 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. 
 
6.2. Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Szállítóval, megjelölve annak jogalapját és 
összegét. 
 
6.3. Hibás teljesítés 
6.3.1. Szállítónak felróható hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbér mértéke a hibásan 
teljesített gépjármű szerződés szerinti nettó összegének 10 %-a. 
 
6.4. Késedelmes teljesítés 
6.4.1. Szállító késedelme esetén 
6.4.1.1. Szállító késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződésben meghatározott 
gépjárműveket a szerződés 1.2. pontjában meghatározott szállítási határidőig nem szállítja le. 
 
6.4.1.2. A szerződés késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke késedelmes naponként az 1 
db platós teherautó  összesített, nettó szerződéses árának 1%-a, maximuma pedig 15%-a. 
 
6.4.1.3. Szállító késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is jogosult 
érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése nem 
mentesíti Szállítót a teljesítési kötelezettség alól. 
 
 
6.4.2. Megrendelő késedelme esetén 
6.4.2.1. Megrendelő késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Szállítót késedelmi 
kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 
301/A. §-ában meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre vonatkozóan. 
 
6.4.2.2. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla ÁFA 
nélküli értéke. 
 
6.4.2.3. Szállító késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni megrendelővel, 
megjelölve annak jogalapját, és összegét. 
 
6.4.2.4. Szerződő Felek kijelentik, hogy Megrendelőnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény 36/A. § alkalmazásából eredő esetleges fizetési késedelme nem minősül 
szerződésszegésnek.  
 
6.5. Meghiúsulás  
6.5.1. Szállító kötbér fizetésére köteles, amennyiben neki felróható okból nem teljesít. Nem 
teljesítés esetén a kötbér összege a szerződés nem teljesítéssel érintett rész nettó értékének 10%-
a. 
 
6.6. Jótállás 
6.6.1. Szállító az általa leszállított gépjárművekre a teljesítés napjától számított 24 hónap 
időtartamra teljes körű, kilométer korlátozás nélküli jótállást vállal. 
 
6.6.2. Szállító a teljesítés napjától számított 24 hónap időtartamra teljes körű, kilométer korlátozás 
nélküli garanciát és ezen időtartamra assistance szolgáltatást (24 órás segítségnyújtás, 
elszállítással, csereautó biztosítása nélkül) vállal. 
 
7. Szerződés módosítása, megszűnése 
7.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 
7.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak a Kbt. 132. §-a alapján, 
közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. 



 ÉTV Kft. 

 

45. oldal, összesen: 53 

 
7.1.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés – a 7.2. és 7.3. pontban 
rögzítettek kivételével – csak közös megegyezéssel szüntethető meg, amelyet előzetes 
egyeztetésnek kell megelőznie. 
 
7.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
7.2.1. 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 különösen: 
7.2.2. Szállító részéről: 
7.2.2.1. Szállító nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti Megrendelő jó hírnevét; 
 
7.2.2.2. Jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem 
teljesíti és Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében; 
 
7.2.2.3. Szállító 25 (huszonöt) munkanapot meghaladó késedelme; 
 
7.2.2.4. A szállítás nem az előírt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesítése esetén; 
 
7.2.2.5. A szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten, vagy 
súlyosan megszegi; 
 
7.2.2.6. Szállító fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást 
kezdeményeztek. 
 
 
7.2.3. Megrendelő részéről: 
7.2.3.1. A benyújtott számlák kiegyenlítésével 25 (huszonöt) naptári napot meghaladóan, külön 
indoklás nélkül késedelembe esik, és tartozását a Szállító írásbeli felszólítását követően sem 
egyenlíti ki, feltéve, hogy a Szállító a számlát a szerződés 4.6. pontjának megfelelően nyújtotta be. 
 
7.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondás 
7.3.1. Megrendelő köteles jelen szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely 
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a 
következő feltételek bármelyike bekövetkezik: 
 
7.3.1.1. A Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely 
nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 
 
7.3.1.2. A Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, 
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 
 
 
 
8. Szerződéses dokumentumok 
8.1. Szállító a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő 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. 
 
8.2. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő dokumentumok: 
1. sz. melléklet: Műszaki ajánlat 
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9. Egyéb rendelkezések 
 

9.1. 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. 
 
9.2. Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs 
folyamatban. 
 
9.3. 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. 
 
9.4. 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. 
 
9.5. 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. 
 
9.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik 
rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes 
bírósághoz. 
 
9.7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. 
előírásait, továbbá a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. 
 
 
 
 
Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására 
irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak. 
 
Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült. 
 
Érd,   
 

………………………………………….. ………………………………………….. 
ÉTV Kft. 

Megrendelő 
 

Szállító 
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VIII. FEJEZET 

TOVÁBBI, AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BE NEM 
NYÚJTANDÓ, AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ 

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 
 
 
 
 

VIII. 1. Közbeszerzési műszaki leírás  
VIII. 2. Közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződésekre vonatkozó tájékoztatás 
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VIII.1. számú dokumentum 

 
 

Közbeszerzési műszaki leírás 
 

 

Ajánlattevőnek kisgép szállítására is alkalmas erősített platós teherautót kell a ÉTV Kft. részére 
leszállítania alvázzal és a hozzá tartozó karosszériával, valamint az új jármű forgalomba 
helyezésével. 

 
Megnevezés Minimálisan elvárt műszaki 

paraméterek 
Megajánlott gépjármű 
műszaki paraméterei 

Motor hengerűrtartalom: kisebb vagy egyenlő, mint 3000cm
3
  

Üzemanyag: diesel  

Motor teljesítménye: nagyobb vagy egyenlő, mint 170 LE  

Szállítható személyek 
száma: 

3  

Váltó: minimum 5 fokozatú manuális 
szinkronizált 

 

Szín: fehér  

Fényezés: alapfényezés  

Meghajtás: 4x2  

Max össz tömeg: minimum 5 t, maximum 6 t  

Plató méretei: szélesség 2500 mm + 10% 
hossz: 4500 mm + 10 % 
oldalmagasság: 400 mm + 10 % 

 

Platóerősítés: alkalmas legyen 1500 kg-os 
gumiláncos mini kotrógép szállítására 

 

Plató további kialakítása: a plató elején (vezető fülke mögött) 
teljes szélességben 1200 mm magas, 
900 mm mély, 3 részre osztott két 
oldalról és a plató felől ajtóval zárt, 
eszközök , kisgépek tárolására 
alkalmas kialakítású tároló helyek 
legyenek 

 

Tengelytáv: maximum 4000 mm + 10%  

Elvárt felszereltség: vezető és utasoldali légszák  

ABS  

szervó kormány  

légkondicionált vezetőfülke  

1500 kg-os mini kotrógép részére 
feljáró rámpa a platóra 

 

központi zár, riasztó, indításgátló  

középkategóriás rádió  

bluetooth kihangosító mobiltelefonhoz  

első, hátsó ködlámpa  

tűzoltó készülék rögzített 
elhelyezéssel raktérben 

 

gömbfejes vonóhorog max. 2500 kg 
vontatásához elektromos 
csatlakozóval 

 



 ÉTV Kft. 

 

49. oldal, összesen: 53 

 
 
 
 

VIII.2. számú dokumentum 

 
Közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződésekre vonatkozó tájékoztatás 

 
 

I. A közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződésre vonatkozó adózási szabályok 

Tájékoztatjuk, hogy az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 185.§ - 

a az alábbi 36/A.§ - t iktatta be az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénybe (Art.):  

„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 polgári jog szerinti alvállalkozók 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 együttes adóigazolást, vagy 

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 
Kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő, a Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint a polgári jog szerinti 

alvállalkozó. 
(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 együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése 
után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az együttes 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 együttes 
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 együttes 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 
együttes 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 együttes 

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 együttes 

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 együttes 

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 együttes 

adóigazolást bemutatni, amennyiben a kifizetés jogosultja a kifizetés időpontjában 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 adóhatóság 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 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. 
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(2) Ha az adózó a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételhez előírt valamely feltételnek 
nem felel meg, az állami adóhatóság az adózót 10 napos határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel, a határidő 
eredménytelen leteltét követően a kérelmet elutasító határozatot hoz. A hiánypótlásban, illetőleg 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) Ha az egyéb jogszabályok erről külön rendelkeznek, az állami adóhatóságtól beszerezhető 
adóigazolással egyenértékű, ha az adóhatóság az adózót nyilvántartja a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban.” 

 

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% - áig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.  

 

„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. 
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Amennyiben a kifizetésre jogosult a kifizetés előtt nem tud vagy nem mutat be „nullásnak” 

minősülő együttes adóigazolást bemutatni illetve nem szerepel a köztartozásmentes adatbázisban, 

azaz tartozása van, a kifizetést teljesítőnek az adóhatóság intézkedéséig vissza kell tartania a 

kifizetést az igazolásban feltűntetett 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, 

ezért 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 együttes 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 együttes 

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.  

 

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.  

 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 130.§ (3) bekezdése 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 36/A.§ alkalmazásából eredő esetleges fizetési késedelme nem minősül 

szerződésszegésnek. 
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Tekintettel arra, hogy a törvény nem határozza meg, hogy közvetlen legyen – e munkavégzés 

illetve a nyertes ajánlattevőként szerződő fél felelőssége az igénybe vett alvállalkozókért a Ptk. 

391.§ (2) – (3) bekezdése alapján felel, a fordított adózási szabályok adott esetben a vállalkozói 

lánc valamennyi „megrendelői” pozícióban szerződő félre kiterjed.  

 

II. A közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződésre vonatkozó közzétételi szabályok 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás alapján megkötött 

szerződés nyilvános, melyet ajánlatkérő a Kbt. 31. § (1) bekezdés d) pontja alapján köteles 

közzétenni. 

„31. § (1) Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat a 

Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben az 

Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját vagy fenntartója honlapján - 

közzétenni: 

a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) a terv vagy a terv 

módosításának elfogadását követően haladéktalanul; 

b) a 9. § (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött szerződéseket a szerződéskötést 

követően haladéktalanul; 

c) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatokat az előzetes 

vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul; 

d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően 

haladéktalanul; 

e) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást 

megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek 

megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az 

ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a 

kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló 

közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt teljesítését 

követő tíz napon belül; 

f) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést a Közbeszerzési Hatóságnak 

való megküldéssel egyidejűleg. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala 

üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. 

(3) Az (1) bekezdés a) pont szerinti közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre 

vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. 

(4) Az (1) bekezdés c) és e)-f) pontja szerinti adatoknak, információknak, dokumentumoknak a 

honlapon a 34. § (2) bekezdésében meghatározott időpontig kell elérhetőnek lenniük. 

(5) Az (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti szerződéseknek a honlapon a teljesítéstől számított öt 

évig folyamatosan elérhetőnek kell lennie. 

(6) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti tájékoztatást az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre 

kötött szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell aktualizálni.” 

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevőt (közös ajánlattevőket), hogy a fentiekben ismertetett 

szabályokat külön nyilatkozatban tudomásul venni szíveskedjenek (II/10. sz. dokumentum).  

 


