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Tisztelt Ajánlattevő!
A Deák Ferenc Megyei Könyvtár (8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 6.)
(továbbiakban: Ajánlatkérő), a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény alapján,
nemzeti eljárásrendben egyszerű tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást hirdet, TIOP1.2.3./08/01-2008-0077 RFID azonosítási és nyomon követési rendszer az önkiszolgáló
kölcsönzés és a dokumentumok védelmének megvalósítása c. program eszközeinek
beszerzése tárgyában.
A mellékelt dokumentáció összeállításával és közreadásával segítséget kívánunk
nyújtani Önnek (továbbiakban: Ajánlattevő), az ajánlata Közbeszerzési törvény
(továbbiakban: Kbt.) szerinti előírásainak és elvárásainak megfelelő összeállításához.
Egyidejűleg szeretnénk elérni, hogy az ajánlattételi felhívásra minél több érvényes
ajánlat érkezzen, biztosítva ez által a legkedvezőbb ajánlat kiválasztásának lehetőségét.
Az ajánlati dokumentáció, az ajánlat összeállításához elengedhetetlenül szükséges
információkat, nyilatkozat– és igazolásmintákat, illetve egyéb dokumentumokat
(továbbiakban: dokumentumokat) tartalmazza, a tartalomjegyzékben meghatározott
sorrendben.
A dokumentáció tartalomjegyzékében megadott sorrendet ajánlatának összeállításakor
szíveskedjen betartani oly módon, hogy először a saját, majd az alvállalkozója, illetve az
erőforrást biztosító szervezet dokumentumait helyezze el ajánlatában. Az ajánlata
összeállítását követően minden olyan oldalt, amely adatot vagy információt tartalmaz,
oldalszámmal és aláírásával (szignójával) ellátni szíveskedjék.
Felhívjuk figyelmét a Kbt. 70.§ (4) bekezdésének előírására, amely szerint az
ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – részajánlattételi lehetőség
biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében – nem tehet közös ajánlatot más
ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő – a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozójaként sem vehet
részt, továbbá más ajánlattevő számára erőforrást sem biztosíthat. Ugyanabban a
közbeszerzési eljárásban – részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon
rész tekintetében – az adott személy, szervezet nem jelenhet meg több ajánlattevő
(közös ajánlattevő) ajánlatában egyidejűleg a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóként és
erőforrást nyújtó szervezetként.
Kérjük, ajánlata összeállításánál az ajánlattételi felhívást és jelen dokumentációt
együttesen, egymással összhangban, egységes egészként kezelje, esetleges eltérés
esetén a felhívás az irányadó.
Zalaegerszeg, 2010. március 11.
Kiss Gábor
igazgató
Melléklet: ajánlati dokumentáció
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A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése
1. ajánlattevő: az a természetes személy, jogi személy, vállalkozó vagy gazdasági
társaság, aki, illetőleg amely a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz. Nyertesként
történő kihirdetése esetén, a közbeszerzés teljesítéséhez szükséges tevékenység
folytatására jogosult, függetlenül attól, hogy a tevékenységhez alvállalkozót igénybe
kíván-e venni.
2. alvállalkozó: az a szervezet (személy), amellyel (akivel) az ajánlattevő a
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésre
tekintettel fog szerződést kötni.
3. dokumentáció: az általános és speciális követelményeket tartalmazó jelen kötet,
amelyet ajánlatkérő az ajánlattevők rendelkezésére bocsát. A dokumentáció átvétele az
eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció nem ruházható át másra.
4. eljárás tisztasága, esélyegyenlőség: A közbeszerzési eljárásban – az egyes
eljárási cselekmények, az ajánlatok értékelése során hozott döntés és a szerződés
megkötése tekintetében – az ajánlatkérő köteles biztosítani, az ajánlattevő tiszteletben
tartani a verseny tisztaságát, illetve nyilvánosságát. Az ajánlattevőnek biztosítania kell
az esélyegyenlőséget az ajánlattevők számára.
5. 3/D. erőforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely nem
minősül alvállalkozónak, és az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges
mértékben erőforrást biztosít;
5.1 3/E. erőforrás: nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) a)–c) pontja, a 67. § (1)
bekezdésének a), d)–f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3)
bekezdésének
a), d)–f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő
(részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári
Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn;
5.2 európai szabvány:
meghatározott fogalom;

a

nemzeti

szabványosításról

szóló

törvényben

így

6. értékelemzés: olyan döntés-előkészítő módszer, amelynek alkalmazása során az
áru, a szolgáltatás, illetőleg az építési beruházás funkciójának, valamint előállítási,
megvalósítási vagy beszerzési és üzemeltetési, működtetési költségeinek viszonyát kell
vizsgálni;
7. hamis adat: a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat;
8. határidők: Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában
megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
9. helyi önkormányzati költségvetési szerv: a (fő)polgármesteri hivatal, a megyei
önkormányzati hivatal, a körjegyzőség, a közös képviselő-testület hivatala, valamint a
helyi önkormányzat képviselő-testületének felügyelete alá tartozó egyéb költségvetési
szerv, ideértve a hatósági igazgatási, intézményi és egyéb igazgatási társulást is;
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10. hozzátartozó: a Kbt. 4.§ 11. pontja alapján a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. §-ának b) pontjában meghatározott személy;
11. írásbeli, írásban: bármely, szavakból vagy számjegyekből álló kifejezési forma,
amely olvasható, reprodukálható, és ilyen módon terjeszthető; tartalmazhat elektronikus
úton továbbított és tárolt adatokat is, így különösen a levél, a távirat, valamint a
távgépírón és telefax útján közölt nyilatkozat, továbbá a legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumba foglalt nyilatkozat;
12. közös ajánlattevők, konzorcium: azon ajánlattevők, akik önállóan is ajánlattevőnek
minősülnek, de közösen nyújtanak be ajánlatot.
13. kizárólagos jog: jogszabály, illetőleg közigazgatási határozat alapján egy vagy
csak korlátozott számú szervezet (személy) jogosultsága meghatározott tevékenység
folytatására, illetőleg cselekményre, összhangban az Európai Közösséget létrehozó
szerződéssel; kivéve a 125. § (2) bekezdésének b) pontja és a 225. § (1)
bekezdésének b) pontja alkalmazásában, továbbá ha e törvény másként rendelkezik
(166. §);
14. közbeszerzési eljárás előkészítése: az adott közbeszerzési eljárás
megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott
közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, a közbeszerzés becsült
értékének felmérése, az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és a
dokumentáció előkészítése;
15. közbeszerzési műszaki leírás: azoknak a műszaki előírásoknak az összessége,
amelyet különösen az ajánlattételhez szükséges dokumentáció tartalmaz, és amelyek
meghatározzák a közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt jellemzőket, amelyek
alapján a közbeszerzés tárgya oly módon írható le, hogy az megfeleljen az ajánlatkérő
által igényelt rendeltetésnek; a műszaki előírások tartalmazzák a környezetvédelmi
teljesítményre, a valamennyi követelménynek - így különösen a fogyatékos emberek
számára a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés szempontjának megfelelő kialakításra, a biztonságra, és méretekre vonatkozó jellemzők
meghatározását, ideértve a közbeszerzés tárgyára alkalmazandó, a terminológiára, a
jelekre, a vizsgálatra és vizsgálati módszerekre, a csomagolásra, a jelölésre, a
címkézésre, a használati utasításra, a gyártási folyamatokra és módszerekre vonatkozó
követelményeket; árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelése esetében továbbá
tartalmazniuk kell a minőségre, a teljesítményre, a termék rendeltetésére, a
megfelelőség igazolási eljárásokra vonatkozó követelményeket;
15.1 meghatározó befolyást képes gyakorolni az a szervezet, amely az alábbi
feltételek közül legalább eggyel rendelkezik egy másik szervezet tekintetében:
a) a tagok (részvényesek) szavazatának többségével tulajdoni hányada alapján
egyedül rendelkezik,
b) más tagokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján vagy más
módon a szavazatok többségével egyedül rendelkezik,
c) tagként (részvényesként) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők
(döntéshozók, ügyvezetők) vagy a felügyelőbizottság (felügyeleti, ellenőrző szerv,
testület) tagjainak többségét megválassza (kijelölje) vagy visszahívja.
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16. nemzeti szabvány:
meghatározott fogalom;

a

nemzeti

szabványosításról

szóló

törvényben

így

17. nemzetközi szabvány: a nemzeti szabványosításról szóló törvényben így
meghatározott fogalom;
18. nyílt eljárás: olyan közbeszerzési eljárás, amelyben valamennyi érdekelt ajánlatot
tehet;
19. önkormányzati adóhatóság: az adózás rendjéről szóló törvényben így
meghatározott fogalom;
20. összeférhetetlenség: a közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy
alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 10.§-ban foglaltak fennállnak.
21. sorban állás: a hitelintézetek által vezetett folyószámlára, bankszámlára érkező
jogszerű rendelkezések (megbízások) fedezethiány miatt történő nem teljesítése
(függőben tartása) és a megbízás várakozási sorba helyezése a hatályos pénzforgalmi
szabályok szerint, a jövőbeni teljesítés céljából.
22. szerződés: a közbeszerzési eljárás nyertese és az ajánlatkérő között létrejött
szerződés.
22.1 tárgyalásos eljárás: olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő az
általa – e törvényben előírtak szerint – kiválasztott egy vagy több ajánlattevővel
tárgyal a szerződés feltételeiről;
23. teljes bizonyító erejű magánokirat: A Pp. 196.§-ban így meghatározott okirat.
24. üzleti titok: a Ptk. 81. §-ának (2)-(3) bekezdésében így meghatározott fogalom. E
szerint üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény,
információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozása, illetéktelenek általi
megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci
érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a
jogosult a szükséges intézkedéseket megtette.
25. védett foglalkoztató, illetőleg védett szervezeti szerződést kötött szervezet: a
megváltozott
munkaképességű
munkavállalók
foglalkoztatásához
nyújtható
költségvetési támogatásról szóló, valamint a megváltozott munkaképességű
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált
munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló kormányrendeletben így meghatározott
fogalom;
26. versenytisztaság: A közbeszerzési eljárásban – ideértve a szerződés megkötését
is – az ajánlattevők kötelesek tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és
nyilvánosságát, így különösen a tisztességtelen piaci magatartás és a
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Törvény szabályainak figyelembe
vételével kötelesek eljárni.
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I. Részletes ajánlati kiírás
I/1. Az eljárás célja
A Deák Ferenc Megyei Könyvtár (8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 6.)
(továbbiakban: Ajánlatkérő), a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény alapján,
kiegészítve a 2008. évi CVIII. törvénymódosítással, egyszerű közbeszerzési eljárást
hirdet az alábbi program megvalósítása, eszközök leszállítása tárgyában:
TIOP-1.2.3./08/01-2008-0077 RFID azonosítási és nyomon követési rendszer kiépítése
I/2. A szerződés hatálya
Ajánlatkérő jelen dokumentáció II/1. számú mellékletében meghatározott, a
Zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár RFID azonosítási, nyomon követési
rendszere kiépítésére (amely magában foglalja az előzetes felmérést, a szükséges
hardver elemek helyszínre szállítását, beüzemelését, a szoftverek helyszíni
adottságokhoz való adaptálását, a könyvtár dolgozói részére betanítás biztosítását,
rendszerdokumentációt, szükség esetén szerviz biztosítását), megvalósítására kér
ajánlatot.
Főbb részei:
1.) „Master” kezelő munkaállomás (mobilizálható asztali kivitelezésben)
TextLib kliens futtatására alkalmas asztali számítógép, operációs rendszer, klaviatúra,
monitor, bútorzat ajánlatkérő általi biztosítása mellett:
- címkéző munkaállomás 3 db asztali RFID író/olvasó
- kölcsönző munkaállomás 3 db asztali RFID író/ olvasó
2.) Mobil (kézi) RFID író/olvasó (olvasásra) 2 db
3.) UHF RFID olvasó (lopásvédelmi) kapu 1 db
- 1 db olvasó
- 4 db antenna
4.) Automatikus kölcsönző állomás 1 db
- 1 db vonalkód olvasó
- 1 db asztali PC komplett konfiguráció
- 1 db asztali RFID író/olvasó
- 1 db infra érzékelő
5.) Előre kódolt RFID címkék (wet inlay) 250.000 db
Rendelkezésre álló keret: nettó 12.769.920,- Ft
A szerződés időtartama, várhatóan a szerződéskötéstől számítva hat hónap.
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I/3. Az ajánlattal kapcsolatos előírások
I.3.1.
Ajánlattevőknek jelen dokumentációban, illetve az ajánlattételi felhívásban
meghatározott
követelményeknek
megfelelően
kell
ajánlatukat
elkészíteni.
Ajánlattevőnek kifejezetten nyilatkoznia kell a felhívás feltételeire, a szerződés
teljesítésére és az ellenszolgáltatás összegére!!
Jelen dokumentációban meghatározott előírások nem változtatják meg, csupán
kiegészítik az ajánlattételi felhívásban megfogalmazottakat.
Jelen dokumentációban foglaltakat az ajánlattételi felhívás feltételeivel együttesen,
egymással összhangban kell Ajánlattevőnek figyelembe venni, illetve alkalmazni.
Ha a jelen közbeszerzési eljárás bármely dokumentumában 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. Erre való tekintettel az
ajánlatkérő bármely, a termékleírásban, műszaki mellékletben, költségvetésben, vagy
az eljárás során keletkezett bármely más dokumentumban meghatározott termékkel
műszakilag, esztétikailag, és minőségileg teljes mértékben egyenértékű, a leírásban
hivatkozott
termékkel
felhasználhatóságában,
használhatóságában,
kezelhetőségében, rendeltetésében, alkalmazhatóságában és tartósságában teljesen
azonos, más gyártású termék szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is,
ha a Kbt. 58. §. (7) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely
okból az adott helyen nem került feltüntetésre.
I.3.2.
Az Ajánlattévők további információért az alábbi címhez fordulhatnak:
Kiss Gábor igazgató
8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 6.
E-mail: info@dfmk.hu
Telefon: 06-92/311-341
Fax: 06-92/311-342
Ajánlatkérő az Ajánlattevő részéről kéri a kapcsolattartó személy(ek) nevét,
beosztását, elérhetőségét (telefon, fax, e-mail) megadni.
Ajánlattevő kiegészítő információt csak írásban kérhet. Ajánlatkérő a kiegészítő
tájékoztatást ugyancsak írásban adja meg minden olyan pontosítási igényre, melyet az
előírt ajánlatbenyújtási határidő előtt legkésőbb tíz nappal megkap. A kiegészítő
tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal kell megadni,
illetőleg megküldeni.
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I.3.3.
Ajánlattevő ajánlatát magyar nyelven, összefűzve 4 példányban (1 eredeti + 3 másolat)
tartozik elkészíteni, továbbá egy elektronikus adathordozón (CD, DVD), kell beadni.
Az ajánlatokat sérülésmentes csomagolásban kell benyújtani.
A külső borítékon (csomagon) az alábbi címnek kell szerepelni:
Deák Ferenc Megyei Könyvtár
Kiss Gábor igazgató
8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 6.
I. emelet Titkárság
A külső borítékon (csomagon) fel kell tüntetni az eljárás megnevezését az alábbiak
szerint: „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése keretében
a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtárban RFID azonosítási és nyomon
követési rendszer létesítésével önkiszolgáló kölcsönzés és a dokumentumok
védelmének megvalósítása.” - közbeszerzési ajánlat.
Ezen kívül a csomagon jól láthatóan kell szerepeltetni:
,,A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ LEJÁRTÁIG TILOS
FELBONTANI!” szöveget.
Amennyiben a csomag (boríték) nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az
Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felnyitásáért.
Az ajánlat példányait a borítólapon növekvő sorrendben 1-4-ig terjedően megfelelő
sorszámmal kérjük ellátni. Az első, eredeti példányra rá kell írni: „Eredeti”, a többi
példányokra pedig: „Másolat” szöveget. Amennyiben az egyes példányok eltérnek
egymástól, úgy az első, eredeti példányt kell irányadónak tekinteni.
A boríték (csomag) személyes benyújtása esetén az Ajánlatkérő átvételi elismervényt
ad, mellyel igazolja a dokumentáció átvételét.
Az ajánlat minden oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni. Az ajánlat tartalmáról
tartalomjegyzéket kell az ajánlat elején (Címlapot /borítólapot/ követően) elhelyezni.
I.3.4.
Ajánlattévő felel az ajánlatban szereplő adatokért és az abban foglalt feltételekért. Az
ajánlat minden tartalommal bíró oldalát olyan személy aláírásával (szignó) kell ellátni, aki
felhatalmazott arra, hogy a szerződést Ajánlattevő számára kötelező érvényűvé tegye.
I.3.5.
Az Ajánlattevő az ajánlatok Ajánlatkérőhöz való eljuttatásának összes kockázatát maga
viseli. Az ajánlat elkészítésével, Ajánlatkérőhöz való eljuttatásával kapcsolatos összes
költség az Ajánlattevőt terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül Ajánlatkérő
semmilyen költséget nem vállal át.
I.3.6
Az Ajánlati dokumentáció megkérése az ajánlattétel feltétele.
I.3.7.
Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: Az ajánlattételi határidő lejártát követő 60
napig tart. Minden ennél rövidebb ideig érvényes ajánlatot az Ajánlatkérő érvénytelennek
nyilvánít.
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I/4 Az ajánlat összeállítása:
Az ajánlat összeállítása az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban előírt
dokumentumokkal, nyilatkozatokkal, igazolásokkal és egyéb iratokkal történhet az I.4.1.
pontnak megfelelően. Az ajánlat tartalomjegyzékét oldalszám megjelöléssel kell
elkészíteni.
Az ajánlat minden tartalommal rendelkező oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni,
és erre a részletes tartalomjegyzékben hivatkozni kell.
I.4.1. Az elkészített ajánlat részletes tartalma, tartalomjegyzéke:
Címlap /ajánlat borítója/
1. Tartalomjegyzék
2. Felolvasólap
3. Nyilatkozatok, igazolások
3.1.
Kbt. 60.§ (1) bekezdésében foglaltak igazolása
3.2.
Kbt. 62.§ (1) bekezdésében foglaltak igazolása
3.3.
Kbt. 70.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat
3.4.
Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti nyilatkozat
3.5.
Közös ajánlattételről nyilatkozat
3.6.
Alvállalkozói nyilatkozatok, igazolások
4. Alkalmasságot igazoló céges iratok:
4.1.
Pénzintézeti igazolások,
4.2.
Cégkivonat a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjában foglaltak igazolására
4.3.
Aláírási címpéldány
4.4.
Alvállalkozói céges iratok
4.5
Referenciák igazolása
4.6
Szakember(ek) bemutatása
4.7
Minőségirányítási rendszer bemutatása
5. Vállalkozói szerződés (tervezet)
6. Ellenérték megadása
7. Egyéb, az ajánlattevő által ismertetni kívánt adatok (ajánlattevő tevékenységének
részletes bemutatása, stb.)
8. Részletes szakmai ajánlat
9. Az ajánlatot tartalmazó 1 (egy) CD vagy DVD
I.4.2. Az ajánlat formai és tartalmi követelményei:
Címlap /ajánlat borítója/:
Az ajánlat borítója tartalmazza az „Ajánlat” feliratot, az „Eredeti” illetve „Másolat”
megjelölést, az ajánlattevő nevét, címét/székhelyét, cégszerű aláírást és az ajánlat
tárgyát.
Tartalomjegyzék:
A tartalomjegyzéket a I.4.1. pont szerint kell elkészíteni, minden pontnál oldalszám
megjelöléssel.
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Felolvasólap:
A felolvasólapot az ajánlati dokumentáció II/2. számú melléklete szerint kell elkészíteni.
Becsatolása a mellékletben szereplő tartalommal megegyezően kötelező.
A felolvasólapot a tartalomjegyzék után közvetlenül kell csatolni az ajánlatban.
Nyilatkozatok, igazolások az alábbi sorrendben:
3.1

3.2
3.3

Kbt. 60.§ (1) bekezdésében és a 61.§ (1) bekezdés d) pontjában foglaltak
igazolása:
A vonatkozó kizáró okok nyilatkozattal igazolandók a Kbt. 249. § (3) bekezdése
szerint
Kbt. 62.§ (1) bekezdésben foglaltak igazolása:
A vonatkozó kizáró okok nyilatkozattal igazolandók a Kbt. 249. § (3) bekezdése
szerint
Kbt. 70.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat:
Cégszerű aláírással ellátott eredeti nyilatkozatot kell benyújtani.

3.4

Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti nyilatkozat:
Cégszerű aláírással ellátott eredeti nyilatkozatot kell benyújtani.

3.5

Közös ajánlattételről nyilatkozat (adott esetben)
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az egyértelmű
felelősségvállalásról szóló eredeti, ügyvéd, illetve közjegyző által ellenjegyzett
nyilatkozatot, a hatáskörök bemutatását, a közös ajánlattevők által cégszerűen
aláírt együttműködési megállapodás formájában. Felhívjuk az ajánlattevők
figyelmét, hogy a Kbt. 70.§ (4) bekezdése alapján az ajánlattevő az adott
közbeszerzési eljárásban nem adhat be közös ajánlatot más ajánlattevővel,
illetőleg más ajánlattevő- a közbeszerzés tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt- alvállalkozójaként sem vehet részt.

3.6

Alvállalkozói nyilatkozatok, igazolások:
A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozókról kell benyújtani a tartalomjegyzékben meghatározott sorrend
szerinti összeállításban.

4.

Alkalmasságot igazoló céges iratok:

4.1

Pénzintézeti igazolások
A felhívásban előírt tartalommal kell csatolni. Eredeti példányt kell benyújtani.

4.2

Cégkivonat vagy egyéb igazolás a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjában
foglaltak igazolására. Az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem
régebben kelt cégkivonat, vagy a Kbt. 63.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti egyéb
igazolás másolati példányát kell benyújtani.

4.3 Aláírási címpéldány
Az ajánlatot aláírásukkal ellátó, cégaláírásra jogosult(ak) aláírási címpéldányát
kell benyújtani.
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4.4 Alvállalkozói céges iratok, nyilatkozatok, igazolások
A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozókról kell benyújtani a tartalomjegyzékben meghatározott sorrend
szerinti összeállításban.
•

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alvállalkozó alatt a Kbt. 4. §
2. pontja szerinti szervezetet, illetve erőforrást biztosító szervezet alatt a Kbt. 4. §
3/D. pontjának rendelkezését érti.

•

Amennyiben az ajánlattevő erőforrást biztosító szervezetet vesz igénybe, úgy
nyilatkozzon a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennállásáról vagy
fenn nem állásáról. A többségi befolyás fennállása esetén nyilatkozzon azon
adatokról, körülményekről, melyek a többségi befolyást alátámasztják és csatolja
az igazoló dokumentumokat is. A Kbt. 65. § (4) bekezdés alapján az igénybe vett
erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás igazolása, ha az ajánlattevő és az
erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk. szerinti többségi befolyás áll fenn, az
erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának
benyújtásával történik. Többségi befolyás hiányában az ajánlattevő és az
erőforrást nyújtó szervezet által kötött megállapodást és az erőforrást nyújtó
szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó, közjegyző által hitelesített
nyilatkozatát kell benyújtani.

4.5

Referenciák igazolása
Az ajánlattételi felhívás III.2.3) 1. bekezdésben előírtak szerint.

4.6

Szakember(ek) bemutatása
A felhívás III.2.3 pont 2. bekezdésében előírtak szerint kéri Ajánlatkérő.

4.7

Minőségirányítási rendszer bemutatása
A felhívás III.2.3 pont 3. bekezdésében előírtak szerint kéri Ajánlatkérő.

5. Vállalkozói szerződés (Tervezet)
A vállalkozói szerződés tervezetet az ajánlattevőnek oldalanként aláírással
ellátva, értelemszerűen kitöltve kell az ajánlathoz csatolni. A szerződésben leírtak
nem térhetnek el az ajánlat egyéb részeiben található megajánlásoktól.
6. Ellenérték megadása
Az ajánlattevő tételenként a nettó és a bruttó összegek feltüntetésével köteles
részletes árajánlatot mellékelni.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény 36/A. § rendelkezései szerint jár el a számlák benyújtásával kapcsolatban.
7. Egyéb, az ajánlattevő által ismertetni kívánt adatok
Ajánlattevő köteles bemutatni a cég szervezeti működését, felépítését.
Minden olyan adat, anyag, nyilatkozat stb., itt csatolandó, amelyet a
tartalomjegyzék kötelező érvénnyel nem tartalmaz.
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8. Részletes szakmai ajánlat
Ajánlattevő köteles az 1. számú melléklet szerinti követelmények alapján
részletes szakmai ajánlatát megadni.
Az ajánlat tartalma:
Az ajánlatot olyan részletességgel kell megadni, hogy abból egyértelműen
megállapítható legyen, hogy a szállítani kívánt termékek mindenben
megfelelnek az ajánlatkérő által leírt és elvárt műszaki, szakmai, minőségi
követelményeknek.
Az ajánlatba nem magyar nyelvű okirat csatolása esetén szükséges az okirat
magyar nyelvre történő fordítása.
Ha az ajánlattevő a közbeszerzés megvalósítása során nem kíván harmadik személyt,
vagy tíz százalék feletti alvállalkozót, vagy erőforrást biztosító szervezetet bevonni, akkor
az erről szóló nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
Az Ajánlattevő alkalmasságát igazoló valamennyi iratot a Kbt. 66.§ és 67.§, illetve
68.§ alapján kell csatolni.
Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe az
alkalmassági igazoláshoz, akkor a Kbt. 65.§ (4) bekezdése szerinti rendelkezésre állást
igazoló dokumentumo(ka)t is csatolni kell. Az erőforrást nyújtó szervezet az
alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre előírtakkal
azonos módon köteles igazolni.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 3/E §-a alapján
nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) a)–c) pontja, a 67. § (1) bekezdésének a),
d)–f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének a), d)–f)
pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az
erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás
áll fenn;
I.5. Az ajánlatok érvényessége és értékelése, elbírálása
Ajánlatkérő csak az ajánlattételi határidőre beérkezett, a pályázati kiírásban rögzített
mellékletekkel felszerelt, a kiírás feltételeinek megfelelő ajánlatot tekinti érvényesnek.
Ajánlatkérő hiánypótlást teljes körben biztosít.
Érvénytelen az ajánlat a Kbt. 88.§ (1) bekezdés szerinti esetekben.
Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy az ajánlati dokumentáció mellékleteit a valóságnak
megfelelően töltötte ki, az ajánlatban foglaltak esetleges ellenőrzése ellen kifogást nem
emel.
Az ajánlatok felbontását Ajánlatkérő az általa meghívott személyek jelenlétében végzi.
Az ajánlatok felbontásakor az említetteken kívül jelen lehetnek az Ajánlattevők
képviselői, az általuk meghívottak, a Közbeszerzési Tanács tagjai, az általuk megbízott
személyek, valamint a jogszabályban erre feljogosított személyek.
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I.5.1.
Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az Ajánlattévők nevét, székhelyét (lakóhelyét),
valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempontok
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról, a bontási eljárás során lezajlott lényeges
eseményekről jegyzőkönyvet készít.
I.5.2.
Az ajánlatokat Ajánlatkérő által e célra felkért Bizottsága elemzi, értékeli és bírálja el. Az
ajánlatok bírálati szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása.
Ajánlatkérő az ajánlatokat bizalmasan kezeli. Semmiféle információ nem közölhető az
ajánlatok tartalmával, vizsgálatával, értékelésével, illetve a döntésekkel kapcsolatban
olyan személyekkel, akik az értékelési eljárással nincsenek hivatalos kapcsolatban.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 86. § rendelkezéseire:
86. §
(1) Ha az ajánlat kirívóan alacsonynak vagy magasnak értékelt ellenszolgáltatást
tartalmaz, az ajánlatkérő az általa lényegesnek tartott ajánlati elemekre vonatkozó
adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérőnek erről a kérésről
a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesítenie kell.
(2) Indokolást és az ajánlati elemre vonatkozó adatokat köteles kérni az
ajánlatkérő különösen akkor, ha az ajánlati ár alapján kalkulálható bérköltség nem éri
el az adott ágazatban általában szokásos béreket vagy azokat kirívóan meghaladja,
illetve, ha a szerződés teljesítése kapcsán felmerülő eszköz- és anyagköltségek
(beszerzési értékek) nem érik el az ágazatban általában szokásos árszintet vagy
azokat kirívóan meghaladják.
(3) Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles
meggyőződni az ajánlati elemek megalapozottságáról, ennek során írásban
tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan.
(4) Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely
különösen
a) a gyártási folyamat, az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatásnyújtás
módszerének gazdaságosságára,
b) a választott műszaki megoldásra,
c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire,
d) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás, illetőleg szolgáltatás
eredetiségére,
e) az építési beruházás, szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés teljesítésének
helyén hatályos munkavédelmi rendelkezéseknek és munkafeltételeknek való
megfelelésre, vagy
f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére
vonatkozik.
(5) Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja
elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást.
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I.5.2.1
Kérjük Ajánlattevőt, gondosan ügyeljen arra, hogy csak és kizárólag teljes körű
ajánlatot áll módunkban elfogadni. A költségvetés nem teljes körű beárazása az
ajánlat érvénytelenségét jelenti. Ha a költségvetés olyan tételt tartalmaz, amely Ön
szerint más tételben már beárazásra került, kérjük, feltétlenül jelezze. Amennyiben
egy tételt bármely egyéb okból nem áraz be, úgy ezt az okot röviden írja be.
A teljes körű ajánlatnak tartalmaznia kell minden olyan munkára vonatkozó
utalást is, amely a kiírásban nincs nevesítve, azonban az ajánlattevő szerint az adott
feladat I. osztályú minőségben történő, hiba–, és hiánymentes elvégzéséhez
szükséges.
I.5.3.
Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattévő képviselőjének bevonásával várhatóan a felhívásban
megadott időpontban köti meg a vállalkozói szerződést.
I.5.4.
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására vonatkozó döntését nyilvánosan hirdeti ki,
melyre az Ajánlattevőket ezen Ajánlati dokumentáció útján meghívja.
A kihirdetésen jelen nem lévő Ajánlattevőket a döntésről haladéktalanul írásban értesíti.
I.5.5.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy hamis adatnak minősül:
• Kizáró okok fenn nem állására vonatkozó hamis nyilatkozat
• Referenciákra vonatkozó hamis nyilatkozat
• Szakemberekre vonatkozó hamis nyilatkozat
• Műszaki ajánlat bármely elemére vonatkozó hamis nyilatkozat
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II/1. számú melléklet
II. MŰSZAKI LEÍRÁS
2.1 FELADAT MEGHATÁROZÁS
A zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár RFID azonosítási, nyomon követési
rendszere kiépítése, amely magában foglalja az előzetes felmérést, a szükséges hardver
elemek helyszínre szállítását, beüzemelését, a szoftverek helyszíni adottságokhoz való
adaptálását, a könyvtár dolgozóinak betanítás biztosítását, rendszerdokumentációt,
szükség esetén szerviz biztosítását.
1.)Az RFID-vel támogatott intelligens könyvtári rendszernek biztosítania kell:
• A személyzet manuális munkavégzése időhányadának csökkentését
• A polcon lévő könyvek ellenőrzésére fordított idő csökkentését
• Elkeveredett könyvek keresésére fordított idő csökkentését
• A könyvtárt használó olvasók kereséssel-, kölcsönzéssel kapcsolatos átlagos
várakozási
idejének csökkentését
• A polcon félresorolt (nem a megfelelő helyen lévő) könyvek okozta késések,
kielégítetlen kérések számának megszüntetését
• A leltározásra fordított idő csökkentését
• Lopás kísérletének detektálását
2.)Az RFID rendszer fő feladata
A könyvtár kijelölt állományának azonosítására, nyomon követésére kialakítandó RFID
rendszernek ki kell szolgálnia az:
• állományba vételt (olvasók és könyvállomány azonosításával)
• kölcsönzést (kezelői és önkiszolgáló módokon)
• leltározást
• keresés funkciókat
• állományvédelmet
együttműködésben a RFID funkciókkal bővített TextLib integrált könyvtári informatikai
rendszerrel.
1. Könyvtári állományba vétel
• RFID azonosító tag-gel ellátott könyvtári egységek, a TAG-en és a könyvtári
adatbázisban tárolt adatok összehangolása által kerülnek nyilvántartásba
2. Kölcsönzés
• Manuális adatbeírás helyett kézi/asztali
együttműködésével, automatikusan történik meg
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leolvasó

és

TextLib

rendszer

3. Leltározás
• Kézi olvasó eszközök és TextLib rendszer együttműködésével történik úgy, hogy a
könyvtári egységek a polcon maradnak
4. Keresés
• „Elveszett”, elkeveredett, vagy keresett művek gyors megtalálása kézi olvasó
eszközök és TextLib rendszer együttműködésében, minimális fizikai munkavégzés
keretében kerül megvalósításra
5. Állományvédelem
• Könyvtári állomány „mozgásának” felügyelete „ellenőrző” kapuk felállításával
3.)RFID rendszer bevezetésével, üzemeltetésével támogatott
tevékenység végzése során megvalósítandó célok/feladatok

könyvtári

• A könyvtári állomány (könyvek) egyedi azonosítása
• RFID eszközök és a TextLib könyvtári informatikai rendszer együttműködése
• Könyvtár olvasók azonosítása vonalkódos olvasójeggyel (opcionálisan RFID kártya
„elektronikus olvasójeggyel”)
• Átjárható rendszer kiépítése a hagyományos nyilvántartás (vonalkód) és a
bevezetésre kerülő RFID egyedi azonosító rendszer „együttműködése” által
• Leltározás, állományellenőrzés az RFID azonosítás módszerével
• Az RFID rendszer szükségszerű, illetve járulékos szolgáltatást is támogasson (pl.
Lopásvédelem kísérletének detektálása)
4.)RFID rendszer bevezetésével, üzemeltetésével támogatott könyvtári rendszer
elemei
a.)Tevékenység végzése során megvalósítandó feladatok eszközigénye
Az önkiszolgáló kölcsönzés és a dokumentumok védelme megvalósításának RFID
rendszerét UHF tartományban működő, passzív RFID azonosítókból és ezek olvasóiból
kell felépíteni.
Önkiszolgáló kölcsönzés és a dokumentumok védelme megvalósításának RFIDrendszere:
1.) „Master” kezelő munkaállomás (mobilizálható asztali kivitelezésben)
TextLib kliens futtatására alkalmas asztali számítógép, operációs rendszer, klaviatúra,
monitor, bútorzat ajánlatkérő általi biztosítása mellett:
- címkéző munkaállomás 3 db asztali RFID író/olvasó
- kölcsönző munkaállomás 3 db asztali RFID író/olvasó
2.) Mobil (kézi) RFID író/olvasó (olvasásra)
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2 db

3.) UHF RFID olvasó (lopásvédelmi) kapu
- 1 db olvasó
- 4 db antenna

1 db

4.) Automatikus kölcsönző állomás
1 db
- 1 db vonalkód olvasó
- 1 db asztali PC komplett konfiguráció
- 1 db asztali RFID író/olvasó
- 1 db infra érzékelő
5.) Előre kódolt RFID címkék (wet inlay) 250.000 db
b.)

RFID eszközök elvárható működési paraméterei

Asztali író/olvasó
• EPCglobal Class1 Gen 2 UHF asztali író/olvasó MSZ ETSI EN 302 208 vagy 300 220
támogatás
Mobil olvasó
• EPCglobal Class1 Gen 2 UHF mobil olvasó MSZ ETSI EN 302 208 vagy 300 220
támogatás
RFID könyv tag
• EPCglobal Class1 Gen 2 UHF tag
RFID olvasó kapu
• MSZ ETSI EN 302 208 v1.2.1 támogatás
• 4 antenna / kapu
Vonalkód olvasó
• Lézer dióda 650nm,
• Class 2, EN 60825-1, 4842 Lux,
• USB/RS 232,
• 5VDC/125mA,
• 5%-95% páratartalom melletti üzemelés,
• szken sebesség:52/s, pásztázási szög 56 fok
Számítógép konfiguráció (TextLib kliens futtatására alkalmas minimális)
• Intel Core2 Duo CPU,
• Intel alaplap,
• 1GB RAM,
• 40 GB HDD,
• 1x100/Gbit LAN
• billentyű + egér + 17” monitor
• Windows XP
c.)Informatikai fejlesztés, illesztés a könyvtári informatikai rendszerhez
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• Illesztő szoftverfejlesztés
 RFID olvasók működtetéséhez, valamint a TextLib integrált rendszerhez
kapcsolódó,
RFID olvasók felöli kommunikációt biztosító szoftverek elkészítése
• Kommunikációs protokoll kialakítása
• TextLib integrált rendszerhez fejlesztett alkalmazás és az RFID eszközök közötti
kommunikáció tesztelése, szükséges beállítások, módosítások elvégzése
d.)

Járulékos szolgáltatások

• Utazás, szállítás, szerelés, menedzsment kapcsolattartás
• Felhasználói és üzemeltetési dokumentációkészítés
• Rendszerkezelők betanítása, installációs oktatás
• Emelt szintű támogató szolgáltatás biztosítása
e.)Garanciális, szavatossági elvárások
• Legalább 1 éves garancia a hardware eszközökre
• Legalább 1 éves garancia a szoftverekre (rendszerátadást követően a változtatás
nélküli
helyzetre vonatkozóan)
• Legalább 5 éves garancia az RFID címkékre vonatkozóan
• Szavatossági kötelmek betartása a vonatkozó rendelkezések alapján
f.) Jogok
• A berendezésekben telepített szoftvert felhasználó saját felhasználásra korlátlanul
használhatja!
2.2 ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK:
A jelen ajánlattételi dokumentációban nem, vagy nem kellő mélységben szabályozott
kérdésekben az alábbi, vonatkozó hatályos magyar jogszabályok az irányadók:
2003. CXXIX. tv. a közbeszerzésekről
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
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2.3 RÉSZSZEMPONTOK
1. Ajánlati ár (nettó Ft)
A felolvasólapon a költségvetés nettó összesen sorában szereplő értéket kell feltüntetni.
Az ajánlati ár tartalmazza a megvalósítással kapcsolatban felmerülő összes költséget.
Ezen bírálati részszempont esetén a legalacsonyabb nettó árat tartalmazó
(legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot (10), a többi ajánlat bírálati
pontszáma ehhez viszonyítva arányosítással kerül meghatározásra. Az így
meghatározott pontszámok a bírálati részszemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal
kerülnek felszorzásra.
2. Helyszíni betanítási idő (óra)
A nyertes ajánlattevő az eszközök szakszerű használatára vonatkozóan a könyvtárak
érintett dolgozói részére betanítási időt köteles biztosítani. Az ajánlatban a betanításra
tervezett, összes óraszámot kell feltüntetni, azonban a tervezett időtartam nem lehet
kevesebb 10 óránál, a betanítás konkrét időpontjai nélkül.
3. Jótállási idő hossza (hónap)
A jótállási időt hónapban kell megadni. Kezdő időpontja a szerződéskötést követő hónap
első napja, befejezési ideje a megajánlott hónap utolsó napja.
4. Reagálási idő hibabejelentésre (óra)
Az ajánlatban a hibabejelentés és a hibát elhárítani képes személyzet helyszínre
érkezése között maximálisan eltelhető időt kell feltüntetni. A megajánlást csak egész
órákban lehet megadni, minden megkezdett óra egész órának minősül. Hibabejelentés
esetén csak az Ajánlatkérő kifejezett kérésére lehet telefonon, illetve e-mailben
segítséget nyújtani.
Egyéb feltételeket a szerződéstervezet tartalmaz.
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II/2. számú melléklet

FELOLVASÓLAP
1.

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
telephelye:
Ajánlattevő telefonszáma:
Ajánlattevő telefaxszáma:
Ajánlattevő e-mail címe:
Képviselő neve, beosztása:

2. Ajánlat tárgya: Vállalkozási szerződés, „Könyvtári szolgáltatások összehangolt

infrastruktúrafejlesztése keretében a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei
Könyvtárban RFID azonosítási és nyomon követési rendszer létesítésével
önkiszolgáló kölcsönzés és a dokumentumok védelmének megvalósítása..”
3.
Ajánlati ár összesen (Ft): Nettó
Áfa
Bruttó
Helyszíni betanítási idő, (kevesebb óra a kedvezőbb, óra)
Jótállási idő hossza a címkékre vonatkozóan (60-120 hónap között)
Reagálási idő a hibabejelentésre (óra)

………………….. 2010. …………… hó …… nap

……………………………
cégszerű aláírása
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II/3. számú melléklet

Kbt. 60. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat
Alulírott ……………………………………………….(név), mint a ………………...
(cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt. 60. (1) bekezdésében
foglaltak ismeretében kijelentem, hogy az abban foglalt kizáró okok az általam képviselt
……………………………………….(cég neve) tekintetében nem állnak fenn, tekintettel arra, hogy
az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet1, aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás
folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló
eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól
nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg
g)2 pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg 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, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig3;
g) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, a foglalkoztatásra irányuló
bejelentési kötelezettség elmulasztásával és a külföldiek foglalkoztatásával összefüggő
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős
közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy
befizetésre kötelezéssel sújtott jogszabálysértést követett el4;
h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is – vesztegetés, vesztegetés nemzetközi
kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás
bűncselekményt, vagy 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)
……………………………… 2010. ……………………………
……………………………
cégszerű aláírása

1

E módosítás 2009. április 1-jétől hatályos.
E módosítás 2009. április 1-jétől hatályos.
3
E módosítás 2009. április 1-jétől hatályos.
4
A 2005. évi CLXXII. törvény 132. § (4) bekezdése értelmében az „öt évnél nem régebben meghozott” határozatra vonatkozó
szövegrészt első ízben a 2005. augusztus 4-e után elkövetett és munkaügyi bírsággal vagy befizetésre kötelezéssel sújtott
jogszabálysértések kapcsán kell alkalmazni.
2
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II/4 számú melléklet

Kbt. 62. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat

Alulírott
…………………………….…………………………………….(név),
mint
a
………….……………… (cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a
Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pont és a 62.§ (1) bekezdésben foglaltak ismeretében
kijelentem, hogy az abban foglalt kizáró okok az általam képviselt
……………………………………….(cég neve) tekintetében nem állnak fenn. Tekintettel
arra, hogy az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki,
illetőleg – a 71. § (1) és (3) bekezdése szerinti esetben – akinek a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy
a számára erőforrást nyújtó szervezet5
a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai
kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el,
vagy korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján
vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, amelyet az ajánlatkérő
bizonyítani tud;
b) az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének (különösen 70. § (3)
bekezdése, 71. §) teljesítése során hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis
nyilatkozatot tett.
Kbt. 61.§
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

Kelt: ………………………….. 2010. ………………………….

………………………………
cégszerű aláírás

5

E módosítás 2009. április 1-jétől hatályos.
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II/5. számú melléklet

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 70. § (2) bekezdés szerint
Alulírott
…………………………………………….…………………….(név),
mint
a
……………………………………………………………..…………
(cég
neve,
címe)
kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy jelen közbeszerzési
eljárás során az ajánlattételi felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglalt
valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást, kikötést és műszaki leírást
gondosan áttekintettük, valamint az eljárás során feltett ajánlattevői kérdésekre adott
válaszokat megismertük, azokat tudomásul vettük.
Ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban, az ajánlati dokumentációban
rögzített feltételeket, illetve az ajánlattevői kérdésekre adott válaszokban meghatározott
tartalmi és formai követelményeket megismertük, megértettük és azokat a jelen
nyilatkozattal elfogadjuk.
TIOP-1.2.3./08/01-2008-0077 RFID azonosítási és nyomon követési rendszer az
önkiszolgáló kölcsönzés és a dokumentumok védelmének megvalósítása c. program
eszközeinek szállítását a rendszer kiépítését a vállalkozási szerződésben rögzített áron
és határidőre, legjobb szakmai minőségben végezzük el.
Nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése
céljából, e szerződésen alapuló, szerződéseinkben saját magunkra vonatkozó
kötelezettségként vállaljuk a Kbt. 305.§ (1)-(3) bekezdése és a Kbt. 306/A.§ (1) és (5)
bekezdése szerinti előírások érvényesítését.
Nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény szerint
mikro-, *
kis- *
középvállalkozásnak *
minősülök.
nem tartozom a törvény hatálya alá*
* megfelelő rész aláhúzandó
Kelt: …………………………. 2010. …………………………..
……………………………
cégszerű aláírása
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II/6. számú melléklet

A Kbt. 71. § (1) bekezdése és (3) bekezdése szerinti nyilatkozat
(KITÖLTÉSE NEMLEGES ESTBEN IS KÖTELEZŐ)

Alulírott
……………………………………………….(név),
mint
a
…………………..……………(cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult
képviselője nyilatkozom, hogy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem
haladó mértékben alvállalkozót igénybe veszek/nem veszek igénybe*,
Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja szerint
Megjelölöm a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben
alvállalkozót igénybe veszek:

………………………………………………………………………………………………
A Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerint nyilatkozom, hogy a szerződés
teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
alvállalkozót igénybe veszek/nem veszek igénybe*,
A közbeszerzésnek azon része(i), amelynek teljesítéséhez a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót igénybe veszek:
……………………………………………( neve, címe, adószáma, cégjegyzékszáma)
Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja szerint a szerződés teljesítéséhez erőforrást

nyújtó szervezetet igénybe veszek/nem veszek igénybe*:
……………………………………………(
cégjegyzékszáma)

szervezet

neve,

címe,

adószáma,

Kbt. 71.§ (3) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban kijelentem, hogy nem veszek

igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozók tekintetében a kizáró okokkal kapcsolatban a 63. § és a 63/A.
§ (4) bekezdése6 szerint kell eljárni, mert az ajánlattevőnek az (1) bekezdés b)
pontja szerint meg kell jelölnie az ilyen alvállalkozókat.
………………………., 2010.………… ……
…………………………………
cégszerű aláírás
* megfelelő rész aláhúzandó
6

E módosítás 2009. április 1-jétől hatályos.
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II/7. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
Alulírott ……………………………………… Ajánlattevő nyilatkozom, hogy az ajánlati
dokumentáció mellékleteit a valóságnak megfelelően töltöttem ki, az ajánlatban foglaltak
esetleges ellenőrzése ellen kifogást nem emelek.
Nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban megfogalmazott
követelményeket megismertem és azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadom,
továbbá a szerződés-tervezetben rögzített és vállalt kötelezettségeket maradéktalanul
teljesítem.
Nyilatkozom, hogy a szerződéses feltételeket és az ajánlati kötöttséget elfogadom.
Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelményt, utasítást és műszaki leírást gondosan áttekintettem. Az ajánlattételi
felhívásban rögzített feltételeket, követelményeket megismertem és azokat a jelen
nyilatkozattal elfogadom.

Kelt:………………………………………………..

……………………………
cégszerű aláírása
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II/8. sz. számú melléklet

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött a közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX.
törvény alapján lefolytatott, egyszerű eljárás eredményeként egyrészről DEÁK FERENC
MEGYEI KÖNYVTÁR (8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 6.)
Adószáma: 15433107-2-20 törzsszáma: 433103 képviseli: Kiss Gábor (továbbiakban,
mint Megrendelő),
és a
….........................................................................................................………..…..…………
címe:…..………………..................……..………………..……………………………..
cégjegyzékszáma:
…………………………………………………………………………….
adószáma:
…………………………………………………………………………………….
(képviseli: ………………………………………………………………………………..)
mint Szállító (továbbiakban: Szállító) között az alábbi feltételekkel:
1.

A szerződés tárgya, tartalma:

1.1. A Megrendelő vállalatba adja, a Szállító pedig elvállalja a Megrendelő által kiírt TIOP1.2.3./08/01-2008-0077 RFID azonosítási és nyomon követési rendszer az
önkiszolgáló kölcsönzés és a dokumentumok védelmének megvalósítása c.
program eszközeinek beszerzése tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráson elnyert, az 1. sz.
melléklet szerinti anyagok leszállítását.
1.2. A Szállító a szállítási cím (Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér
6.) szerinti munkaterületet megismerte, azt a feladat elvállalásához szükséges mértékben
megvizsgálta. A feladat végrehajtását zavaró közlekedési, társadalmi, technikai és
természeti körülményeket a tőle elvárható gondossággal tanulmányozta, és a szerződést
ezek teljes körű ismeretében köti meg.
2.

A vállalási ár és főbb összetevői:

2.1. Nettó vállalási ár (ÁFA nélkül):

..................................... Ft

2.2. ÁFA:

..................................... Ft

2.3. Bruttó vállalási ár (ÁFÁ-val) (2.1.+ 2.2. együtt):

..................................... Ft,

azaz ................................................................................................................................ Ft.
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2.4. A fent jelzett ár befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely
tartalmazza a szerződés szerinti szállítás teljes körű, I. osztályú minőségben, hiba- és
hiánymentesen a jelzett határidőre történő elvégzéséhez szükséges minden költséget.
2.5. A fenti munka tartalmára vonatkozóan a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott
dokumentáció részfeladati tartalma az irányadó.
2.6. Szállító kijelenti, hogy a szállítás szerződésszerű teljesítéséhez többletmunka végzésére
nincs szükség.
2.7. Az egységárak és árak ÁFÁ-t (Általános Forgalmi Adót) a bruttó megjelölés esetén
tartalmaznak. Tartalmazzák minden esetben a szerződés szerint elvégzendő szállítás teljes
költségét, valamint minden, a szerződés aláírásának időpontjában érvényes vámot, illetéket
és egyéb hasonló jellegű költséget.
Magukban foglalják a műszaki tartalom előírt minőségben és minőségben történő
leszállításához szükséges következő, a leírásokban külön meg nem jelölt, alábbiakban
felsorolt költségeket:

− a befejezési határidőig várható árváltozások kihatásai,
− a helyszíni munkákhoz tartozó költségek, (pl.: rakodás, beszerelés, beüzemelés,
stb.)
− több Szállító esetén az együttműködési,
− a szállítási, deponálási költségek,
− a bér és járulékai,
− különleges körülmények, akadályoztatás miatti,
− a szabadalmi és licencia,
− a helyszíni adottságok és körülmények miatti,
− a teljesítéshez szükséges — a Megrendelő által nem biztosított — hatósági és egyéb
kiviteli, vám és export engedélyek megszerzésével járó, az engedélyekkel,
hozzájárulásokkal kapcsolatos,
− a banki,
− a bruttó fedezet (úgy mint: munkásellátási költség, anyagigazgatási költség,
vállalatirányítási költség, általános kockázat, nyereség),
− az országos, ágazati és egyéb szabványokban, előírásokban, valamint a mintavételi
tervben előírt mintavételi, vizsgálati és mérési, valamint minősítési költségek,
− az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz szükséges járulékos költségek.
3.

A szerződés pénzügyi fedezete
A megvalósítás teljes pénzügyi fedezete a Megrendelő rendelkezésére áll.

4.

Vállalási díj kiegyenlítése

4.1. Megrendelő a Szállítónak a teljesítés igazolása után 4 példányban benyújtott számláját, az
átvételtől számított 30 naptári napon belül a ……………………Bank Rt.-nél vezetett
………….-…………….-……………….. sz. egyszámlájára átutalással teljesíti
4.2. A számla címzése: Deák Ferenc Megyei Könyvtár 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6. A
számla tárgyaként fel kell tüntetni az adott részfeladat(/ok) konkrét meghatározását.
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4.3. Megrendelő előleget nem fizet.
4.4. A számla kifizetésének feltétele a Megrendelő teljesítést igazoló nyilatkozata. Számlát csak
–az ajánlatnak megfelelően kitöltött- jelen szerződéshez csatolt szállítási ütemezésben
foglaltak teljesülése esetén fogad el Megrendelő.
4.5. A szállítási ütemezést a Felek szerződéskötés napját követő első munkanapig részletesen
egyeztetik. E módosítás nem jelenti jelen szerződésnek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 303. §.–a szerinti módosítását.
4.6. A végszámla benyújtására és kifizetésére az előírt mennyiség I. osztályú minőségben és
határidőre történő leszállítását követően kerülhet sor. A Megrendelő csak első osztályú
teljesítést fogad el.
5.

Határidők
− A szállítás teljes befejezésének vállalt határideje:

6.

2010. …………

Munkaterület

6.1. A szállítás megkezdésének időpontja jelen szerződés hatályba lépését követő első
munkanap. A szállítás megkezdése előtt három nappal a Szállító a Megrendelőt telefonon és
e-mailben értesíteni köteles.
6.2. A munkaterület Szállításra való alkalmas állapotban a szerződés aláírásának napját követő
első munkanaptól Szállító rendelkezésére áll.
6.3. Szállító részére a munkaterületet a Megrendelő biztosítja.
6.4. A rongálásokból eredő hibák kijavítása a Szállító feladata, amelyet térítésmentesen a
szállított árú végső átadás – átvételi eljárás megkezdéséig a Szállító köteles elvégezni.
7.

A Szállító jogai és kötelezettségei:

7.1. A Szállító a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni.
7.2. A késedelmes intézkedésekből eredő kárért a Szállítót kártérítési felelősség terheli.
7.3. A Szállító a szállított árúval kapcsolatban felmerülő baleset-, illetve életveszély azonnali
megszüntetése érdekében haladéktalanul és önállóan köteles intézkedni.
8.

Megrendelő jogai és kötelezettségei

8.1. Megrendelő a Szállító által vállalt kötelezettségnek megfelelő teljesítését – akár saját maga,
akár megbízottja útján – folyamatosan és bármikor ellenőrizheti, ez a tevékenység azonban
a Szállítót a feladat teljesítésében nem gátolhatja.
8.2. Szállító köteles az ellenőrzéskor a Megrendelő képviseletében eljáró személynek minden, a
szállítással összefüggő körülményre vonatkozó információt feltétel nélkül megadni.
9.

Minőség, minőségbiztosítás

9.1. A Szállító a műszaki előírásokban, illetve ahol a vonatkozó szabványok előírásai a
mértékadóak, az azokban meghatározott legmagasabb minőségi szinthez tartozó árucikket
szállítani.
9.2. A megrendelői jóváhagyás a Szállító teljes körű felelősségét nem csökkenti.
9.3. A szállítás megrendelői jóváhagyás nélkül nem kezdhető meg. A megrendelői felülvizsgálat
azonban nem mentesíti a Szállítót az egyébként szükséges jóváhagyások beszerzése alól.
9.4. A Szállító a vállalás teljesítésekor Megfelelőségi Nyilatkozatot tesz.
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9.5. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli és ezt
alvállalkozóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló értelmű
feltételeket szab, és intézkedéseivel általában a megrendelői bizalom erősítésére és a nem
megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik.
9.6. Szállító tudomásul veszi, hogy kizárólag a törvényekben, rendeletekben, és szabványokban
meghatározott követelményeknek teljes körűen megfelelő terméket szállíthat. Amennyiben
ettől eltérő termék szállítására kerül sor, Megrendelő jogosult a szerződéstől azonnal elállni.
9.7. Szállító a munkavégzés során köteles a meglévő építmények, burkolatok állagmegóvásáról
gondoskodni. A rongálásokból eredő hibák kijavítása a Szállító feladata, amelyeket
térítésmentesen köteles végrehajtani.
9.8. Szállító a teljesítés során Megrendelő, vagy harmadik személy tulajdonát csak a
teljesítéshez szükséges mértékben, a tulajdonos előzetes értesítésével, egyeztetés után vehet
igénybe, és a teljesítés során köteles tartózkodni a dolog használójának fölösleges
zavarásától. Ha Szállító a dolgot a szükségesnél nagyobb mértékben veszi igénybe, vagy a
dolog tulajdonosát, illetve használóját a teljesítés során szükségtelenül zavarja, vagy más,
felróható módon kárt okoz, akkor köteles az ebből eredő károkat a dolog tulajdonosának,
illetve a károsultnak megtéríteni. Szállító teljes felelősséggel tartozik a teljesítéssel okozati
összefüggésben történő, harmadik személy balesete, vagyoni és egyéb kára vonatkozásában.
10.

Alvállalkozó

10.1. A feladat megvalósításába alvállalkozók is bevonhatók, de a Szállító szerződéses
kötelezettségét teljes egészében másra nem ruházhatja át.
10.2. Az elfogadott ajánlatban nem szereplő új alvállalkozót csak a Megrendelő írásbeli előzetes
engedélyével foglalkoztathat, ellenkező esetben a Megrendelő indoklás nélkül megtilthatja a
Szállító elfogadott ajánlatától eltérő alvállalkozóinak foglalkoztatását.
10.3.
11.

Átadás-átvételi eljárás

11.1. Az átadás-átvételi eljárást Megrendelő és Szállító közösen folytatják le.
11.2. Az eljárás során a Szállítónak igazolnia kell, hogy a szállítás a szerződés és annak
mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a hatósági előírásoknak, valamint — az
esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői módosításoknak megfelelően — hiány- és
hibamentesen, I. osztályú minőségben megtörtént.
12.

Garancia: Szállító az általa leszállított árukra azok felhasználhatóságának az árún, vagy az
azt kísérő okmányon feltüntetett határnapjáig garanciát vállal. A garanciális kötelezettség
időtartama nem lehet rövidebb, mint az átadás – átvételt követő xx. hónap azonos napja.

13.

A garanciaidő alatt Szállító köteles az általa leszállított árunak a Megrendelőnek fel nem
róható okból bekövetkezett károsodása esetén helytállni.
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14.

A Szállító az átadás – átvétel napját követő 60. hónap azonos napjáig alkatrész-utánszállítási
kötelezettséget vállal.

15.

Szerződésszegés

15.1. A Szállító szerződésszegést követ el, ha

− késedelmesen teljesít,
− hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a
törvényben, rendeletekben és e szerződésben meghatározottaknak,
− a szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Szállító felelős.
15.2. Szerződésszegés esetén a Szállító az alábbi kötbérek megfizetését vállalja:

− késedelem esetén – a munka készültségi fokától függetlenül – naponta az adott
részajánlat szerinti bruttó végösszeg 0,5%–a,
− hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő időre a fenti kulcsok szerint
számított kötbér (a bruttó végösszeg 0,5 %-a naponta)
− a szerződés Szállító hibájából való ellehetetlenülése esetén a kötbér a teljes bruttó
szerződéses összeg 20 %-a.
15.3. A fentiek szerinti kötbér annak felmerülésekor lejárt pénzkövetelés, és Szállító köteles azt
számlájából levonni. Amennyiben a Szállító a számlát nem ennek megfelelően állítja ki, az
a szerződő felek megállapodása szerint jogosulti késedelemnek minősül, amely a
Megrendelő egyidejű (fizetési) késedelmét kizárja.
15.4. Megrendelő jogosult a fentiek szerinti kötbérek és károk teljesítési garanciával szembeni
érvényesítésére, amennyiben azok megtérülését egyéb úton veszélyeztetve látja.
15.5. A Megrendelő jogosult azonnali hatállyal elállni a szerződéstől, ha a Szállító a Megrendelő
felszólítására, a Megrendelő által kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja,
vagy nem pótolja a megadott határidőn belül.
15.6. A Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől, ha a Szállító fizetésképtelenné válik, csődbe
jut, vagy felszámolják. Ebben az esetben a Szállító csak a szerződésszerűen elvégzett munka
ellenértékének 90 %–ára tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő a felmondástól
számított 30 napon belül az elvégzett munka mennyiségét megállapítja és kiértékeli. Ha a
Szállító részéről egyúttal szerződésszegés is történt, akkor a Megrendelő az elszámolással
egyidejűleg a szerződésszegésből eredő jogait is érvényesíti.
E bekezdés nem alkalmazható, ha az elállásra okot adó eseményről való megrendelői
tudomásszerzés időpontjában a szerződés teljesedésbe ment.
15.7. Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha

− bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű
teljesítésére vezethető vissza,
− bizonyítják, hogy kötelezettségeiket „vis major” esete miatt nem tudták teljesíteni.
Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik
szerződő felet a vis major beálltáról, és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni
köteles.
Nem mentesülnek a szerződő felek a nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés
következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre
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vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt a teljesítés nem vált lehetetlenné,
csak akadályozta, vagy megnehezítette azt.
16.

Szerződő felek képviselői

16.1. A Szállító köteles

− helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges felügyeletet és
irányítást a szerződéses munkák végzése során, valamint azt meghaladóan is
annyi ideig, amennyit a Megrendelő szükségesnek tart a Szállító
kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében,
− a munka végzése során olyan képzett és tapasztalt vezetőket és irányítókat,
továbbá szakképzett-, betanított- és segédmunkaerőt megfelelő létszámban
biztosítani, amely a szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben
történő elvégzéséhez szükségesek,
− meghatalmazott képviselőjét, alkalmazottját, alszállítóját, vele szerződéses
kapcsolatban lévő bármely más személyt haladéktalanul eltávolítani és másik, a
Megrendelő által jóváhagyott személlyel pótolni, ha a Megrendelő azt feladatai
ellátására nem tartja megfelelőnek és erről a Szállítót, a kifogás indokait is
megnevezve, írásban értesíti.
16.2. A Szállító helyi meghatalmazott vezetőjének
Neve:
Címe:
Telefon száma:
Telefax száma:
Meghatalmazásának köre a szerződés szerinti munkákkal kapcsolatban teljes körű.
Szállító weblapjának címe:
16.3. A Megrendelő képviselője
Neve: Kiss Gábor
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 6.
Telefon száma: 06-92-311-341
Telefax száma: 06-92-311-342
17.

A szerződés módosítása

17.1. Jelen szerződés módosítására vonatkozóan a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény 303. §.–a és a 307. §.–a az irányadó.
17.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy szerződésmódosítás esetén a közös
nyilatkozatnak kizárólag a változásokra kell kiterjednie. Szerződésmódosítás esetén a közös
nyilatkozatban nem érintett pontok hatálya nem változik
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18.

Egyéb megállapodások

18.1. A Szállítónak átadott és az általa készített dokumentációk, stb. a Megrendelő kifejezett
hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem e szerződés teljesítésén kívül fel nem
használhatók, továbbá tilos a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a
már folyamatban lévő munkákról adatokat harmadik fél részére kiszolgáltatni, azokról
előadásokat tartani, videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot közzétenni.
18.2. A Szállítónak mentesíteni kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással
szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb
védett jog megsértése miatt felmerülne.
18.3. A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél.
18.4. A szerződés részeként, azzal összetartozóan kezelendő az ajánlati felhívás, az ajánlatkérési
dokumentáció és az ajánlat. Ellentmondás esetén: a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. Törvény, az ajánlati felhívás, az ajánlatkérési dokumentáció és a Szállítói ajánlat
(ebben a sorrendben) a mértékadók.
18.5. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben
a Polgári Törvénykönyvről szóló többszörösen módosított 1959. évi IV. törvény, valamint a
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, és végrehajtása tárgyában hatályba
lépett rendeletek előírásai irányadóak..
18.6. Szállító a munkavégzés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és az
5/1993.(XII.26.) MüM rendelete a munkavédelmi törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról, valamint a tűzvédelemről szóló 35/1996.(XII.29.) BM rendelet
rendelkezéseit köteles maradéktalanul betartani, és betartatni.
18.7. Jelen szerződés elválaszthatatlan része a szerződéshez mellékletként csatolt szállítási
ütemezés, melyet Szerződő Felek a szerződés hatályba lépését követően jegyzőkönyvi úton
csatolnak a szerződéshez.
Az ütemezés szerinti feladatok határidőben történő teljesítését a jelen szerződésben
meghatározott mértékű kötbér biztosítja.
Szerződő Felek jelen szerződéshez – annak elválaszthatatlan részeként …. db, azaz …….
darab mellékletet csatoltak
18.8. .Felek vitáikat egyeztetéssel oldják meg. Ennek sikertelensége esetén alávetik magukat a
Zalaegerszegi Városi Bíróság, ill. a Zala Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

…………………….., 2010. ….................... hó …..... nap
….............................................….

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

MEGRENDELŐ

SZÁLLÍTÓ
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1.

A felek kölcsönösen tájékoztatták egymást a szerződés aláírása előtt a szerződés tartalmát
befolyásoló lényeges körülményekről. A Megrendelő tájékoztatta a Vállalkozót a
működésének és gazdálkodásának lényeges körülményeiről.

2.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy nem hallgatnak el egymás előtt olyan körülményt, mely e
szerződés aláírását befolyásolta volna. A felek – a hatóságok azon dolgozóit kivéve, akik
munkaköri kötelezettségük kapcsán jogosultak a szerződésbe betekinteni – mást a
szerződés tartalmának megismerésére nem hatalmaznak fel.

3.

Megrendelő jogosult a Vállalkozó munkavégzését folyamatosan ellenőrizni, utasításait a
Vállalkozó köteles figyelembe venni és teljesíteni. Megrendelő szakszerűtlen utasítása ellen
a Vállalkozó írásban tiltakozhat, amennyiben a Megrendelő ahhoz továbbra is ragaszkodik,
az abból eredő következményeket a Megrendelő viseli.

4.

A szerződés az ajánlattételi felhívás, ajánlattételi dokumentáció, ajánlat, alapján került
összeállításra.

5.

A mellékletek mindkét fél rendelkezésére állnak, de a szerződés nyomtatványához nem
kerültek becsatolásra.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos 1959. évi IV. Tv. (Ptk.), illetve a
megbízottra részben hatályos 1992. évi XXII. Tv. (Mt.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
A Kbt. 306/A § (3) bekezdésében foglaltak alapján a közbeszerzési eljárás során megkötött
szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az Art. 36/A §-át megállapító rendelkezéseit a 2009. február 15-étől teljesített kifizetésekre
alkalmazni kell.
Alulírottak jelen szerződést – annak elolvasása után – mint akaratunkkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírtuk.

Zalaegerszeg, 2010. ………

…………………………………….
Megrendelő

…………………………………….
Vállalkozó

34

II/10. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐI SEGÉDLET
(kivonat)
A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény 63. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról
és adatokról a magyarországi letelepedésű ajánlattevők, alvállalkozók és
erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában
A Közbeszerzések Tanácsa a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 64. §-ának (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint útmutatót ad ki
a 63. §-ának (2)-(3) bekezdésében hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról,
nyilvántartásokról és adatokról.
Az útmutató a kizáró okok igazolása rendszerével kapcsolatos tudnivalókat foglalja
össze, illetve abban ad eligazítást, hogy a Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek,
az általuk igénybe venni kívánt Magyarországon letelepedett alvállalkozóknak, illetve
erőforrást nyújtó szervezeteknek a Kbt. 63. §-a alapján milyen igazolásokat kell
benyújtaniuk Magyarországon, illetve az Európai Unió bármely tagállamában (értve ezen
az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes államokat is – ld. Kbt. 4.
§ 6. pont) kiírt közbeszerzési eljárásokban, azaz a kizáró okok hiányát miként
igazolhatják.
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2008. évi
CVIII. törvény 2009. április 1-jével lényeges változásokat vezetett be a kizáró okok
igazolásának rendszerét illetően. Amellett, hogy a kizáró okok, illetve az igazolásuk
módjára vonatkozó 63. § alapvetően nem változott, a módosítással beépítésre került 63.
§ (1) bekezdése és 63/A. §-a az igazolások benyújtása terén új helyzetet teremtett.
I. A kizáró okok
Szabályozását érintő legfontosabb változás az igazolás rendszerének alapvető
átalakítása, így lényeges változást jelent a Kbt. 63. §-a (1) bekezdésének beiktatása.
Eszerint az ajánlattevőnek és – a 71. § (1) bekezdésének b) és c) pontja, valamint (5)
bekezdése szerinti esetben – a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára
erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem
tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint – ha az ajánlatkérő azt előírta – a 61. § (1),
valamint (2) bekezdésének hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni. A módosítás célja
az ajánlattevők terheinek csökkentése azáltal, hogy csak a nyertes ajánlattevőnek, és az
általa a teljesítésbe bevont tíz százalék feletti alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó
szervezetnek kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását, a közbeszerzési eljárás
eredményhirdetését követően – amennyiben az ajánlatában nem igazolta, hogy nem
tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1), illetőleg (2) bekezdésének
hatálya alá.
A módosítás által az ajánlattevő (a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó
szervezet) dönthet arról, hogy az ajánlatában csupán nyilatkozik a kizáró okok fenn nem
állásáról és nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül igazolja,
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hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint – ha az ajánlatkérő azt előírta – a
61. § (1), illet_leg (2) bekezdésének hatálya alá, vagy az ajánlatában csatolja a
szükséges igazolásokat. Előzőek alapján az ajánlattevő jogosult az igazolások egy
részét az ajánlatban, más részét pedig az eredményhirdetést követően benyújtani.
A Közbeszerzések Tanácsa hangsúlyozza, hogy a nyertes ajánlattevő által az
eredményhirdetést követően hiányosan benyújtott igazolásokra hiánypótlás nem
biztosítható.
Amennyiben tehát a nyertes ajánlattevő (a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, az ajánlattevő számára
erőforrást nyújtó szervezet) az eredményhirdetéstől számított nyolc napon belül nem
igazolja, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, vagy ennek kapcsán hamis
nyilatkozatot tett, az ajánlata a Kbt. 88. §-a (1) bekezdésének i) pontja alapján
érvénytelen. Ha az ajánlatkérő azt előzetesen előírta, akkor ebben az esetben a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti
meg a szerződést a Kbt. 91. §-ának (2) bekezdése alapján.
III. A kizáró okok hiányának igazolása
Az igazolások eddigi rendszerét alapvetően megváltoztató, az ajánlattevők
adminisztratív terheinek csökkentését célzó új szabályozás lépett hatályba 2009. április
1-jén.
Az ajánlattevőnek és – a 71. § (1) bekezdésének b) és c) pontja, valamint (5) bekezdése
szerinti esetben – a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó
szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 60. § (1)
bekezdésének, valamint – ha az ajánlatkérő azt előírta – a 61. § (1), illetőleg (2)
bekezdésének hatálya alá, illetve jogosult ezt igazolni.
Az új megközelítés szerint tehát az ajánlattevőt választási lehetőség illeti meg az
igazolás módja tekintetében.
Tekintettel arra, hogy az ajánlattevőnek elegendő nyilatkoznia a fentiekről, az
ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén ajánlattevőknek) nyertességük esetén kell az
eredményhirdetést követő nyolc napon belül a 63. § (2)-(5) bekezdése és a 63/A. § (1)
bekezdése szerint igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint – ha
az ajánlatkérő azt előírta – a 61. § (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá. A Kbt. 88.
§-a (1) bekezdésének i) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő és a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet az
eredményhirdetést követő nyolc napon belül nem igazolta, hogy nem tartozik a 60. § (1)
bekezdése, illetőleg – ha azt az ajánlatkérő előírta – a 61. § (1) és (2) bekezdése szerinti
kizáró okok hatálya alá, vagy ennek kapcsán hamis nyilatkozatot tett. A nyolc napos
határidő betarthatósága az igazolást kibocsátó hatóság ügyintézési határidején is múlik.
Ennek érdekében került előírásra, hogy a hatósági igazolást a hatóság négy napon belül
adja ki és az ügyintézési határidő nem hosszabbítható meg.
A Közbeszerzések Tanácsa felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, azzal együtt, hogy az
ajánlatban tett nyilatkozat az igazolások benyújtásának egyszerűbb módja, az
ajánlattevőnek számolnia kell annak a kockázatával, hogy az eredményhirdetést követő
időszakban a 63. § (4) bekezdése alapján már nincs hiánypótlási lehetőség,
következésképp a nyertes ajánlata utóbb érvénytelenné válhat, ha nem sikerül minden
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igazolást időben beszereznie. Ugyanakkor hangsúlyozandó, hogy amennyiben az
ajánlattevő már az ajánlatban benyújtja a kizáró okok hiányát tanúsító igazolásokat –
jóllehet ez a megoldás nem nyertesség esetén nagyobb terhet jelent – úgy a kötelező és
teljeskörű hiánypótlás intézménye által lehetősége van az esetleges hiányokat pótolni.
III.1.2. A kizáró okok hiányának igazolása az alvállalkozó vonatkozásában
Alapvető változást jelent 2009. április 1-jétől, hogy minden esetben – a beszerzési
tárgytól és az ajánlatkérő döntésétől függetlenül – meg kell jelölni a tíz százalék feletti
alvállalkozót és a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek a teljesítésében a tíz
százalék feletti alvállalkozó részt vesz, valamint a közbeszerzésnek azt a részét
(részeit), amelynek a teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe.
Az igazolás módja az alvállalkozó esetében tehát attól függ, hogy az igénybe venni
kívánt alvállalkozó közreműködésének mértéke a teljesítés során meghaladja-e a
közbeszerzés értékének tíz százalékát, vagy sem.
A) A kizáró okok igazolása a tíz százalék feletti alvállalkozók esetében
A kizáró okok hiányát az ajánlattevőre vonatkozó szabályok szerint kell igazolni a
tíz százalék feletti alvállalkozók esetében.
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vehet igénybe olyan alvállalkozót, aki,
illetőleg amely a Kbt. 60. §.-a, és amennyiben az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban a 61.
§ szerinti kizáró okok valamelyikét előírta, a hivatkozott rendelkezésben foglalt kizáró
okok hatálya alá esik.
B) A kizáró okok igazolása a közbeszerzés értékének tíz százalékát el nem érő
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetében
A tíz százalék alatti alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevő minden esetben csak
arról köteles ajánlatában nyilatkozni, miszerint a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 60. §-a, illetve – amennyiben az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírta
– a 61. §-a (1) bekezdésének d)-e) pontjai, továbbá a 61. §-ának (2) bekezdése szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A tíz százalék alatti alvállalkozó esetében azon
kizáró okokra, amelyek vizsgálatát a Kbt. csak a tíz százalék feletti alvállalkozókra teszi
lehetővé, az ajánlattevőt ilyen nyilatkozattételi kötelezettség sem terheli [ld. Kbt. 61. § (1)
bekezdés a)-c) pontjai].
III.1.3. A kizáró okok igazolása az erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában A Kbt. 71.
§-a (1) bekezdésének c) pontja értelmében az ajánlatban meg kell jelölni az ajánlattevő
részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet. Az igazolás módja
tekintetében a kizáró okok hiányát az ajánlattevőre vonatkozó szabályok szerint kell
igazolni.
III.2. A Kbt. Harmadik Része szerinti egyszerű közbeszerzési eljárásban irányadó
rendelkezések
A Kbt. Harmadik Része szerinti egyszerű közbeszerzési eljárásban a kizáró okok
tekintetében a 249. §-ának (3) bekezdése alapján kell eljárni. A vonatkozó bekezdés
értelmében az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban köteles a 60. § és a 62. § szerinti
kizáró okokat előírni, illetve a 61. § szerinti kizáró okokat is előírhatja. A kizáró okok fenn
nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a
szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell. Ugyanakkor a
Kbt. 250. §-a (3) bekezdésének h) pontja előírja, hogy egyszerű közbeszerzési
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eljárásban az ajánlatok elbírálására, az előzetes vitarendezésre és az
eredményhirdetésre a 93-97. §, valamint a 98. § (1) és (2) bekezdése megfelelően
alkalmazandó. A visszahivatkozott rendelkezések között szerepel a Kbt. 96. §-ának (3)
bekezdése is, melynek értelmében az eredményhirdetésen az ajánlatkérő felhívja a
nyertes ajánlattevőt a 63. § (2) és (3) bekezdése szerinti igazolások nyolc napon belül
történő benyújtására.
A Közbeszerzések Tanácsa álláspontja szerint a fentiek értelmében az egyszerű
eljárásban a nyertes ajánlattevőnek (a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, az ajánlattevő számára
erőforrást nyújtó szervezetnek) az eredményhirdetést követően a Kbt. 63. §-a (2) és (3)
bekezdései szerinti igazolásokat nyolc napon belül be kell nyújtania.
IV. Az igazolások benyújtására vonatkozó előírások
Az igazolások alakiságát tekintve a Kbt. 60-63. §-ok vonatkozásában a Kbt. 20. §-ának
(3) bekezdése az irányadó.
V. A köztartozásokkal és a Kbt. 60. §-a (1) bekezdésének g) pontja szerinti egyes
jogszabálysértésekkel kapcsolatos igazolásokra vonatkozó rendelkezések A Kbt. 63/A.
§-ának (4) bekezdése értelmében a hatósági igazolásban a kiállító hatóságnak azt kell
megjelölnie, hogy azt „közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára” állította ki, a
közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjének, tárgyának megjelölése nélkül. Egyértelmű tehát,
hogy a kiállított igazolás – amennyiben megfelel a Kbt.-ben rögzített egyéb feltételeknek,
akkor az adott érvényességi időn belül – több közbeszerzési eljárásban is
felhasználható.
A Kbt. 63. §-ának (3) bekezdése értelmében a VPOP, az APEH és a jegyző, mint
köztartozást nyilvántartó hatóságok által kibocsátott igazolás akkor fogadható el a
közbeszerzési eljárásokban, ha
- az az eljárás eredménye kihirdetésének időpontját legfeljebb egy évvel megelőzően
kelt, és
- igazolja, hogy az igazolás kiállításának időpontjában az igazolás címzettjének nincs a
hatóság által nyilvántartott köztartozása, vagy
- van, de a köztartozás, vagy az annak megfizetésére kapott halasztás az eljárás
eredménye kihirdetése időpontját megelőző egy éven belül jár(t) le vagy az
eredményhirdetés után fog lejárni, feltéve, hogy az ennek megállapításához szükséges
információkat az igazolás tartalmazza.
A Kbt. 63. §-ának (6) bekezdése szerint a 60. § (1) bekezdésének g) pontjában foglalt
feltétel megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi, a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi
ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a és az adóhatóságnak az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55. §-ának (6) bekezdése szerint vezetett
nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból.
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III. fejezet
MINTA DOKUMENTUMOK

1. sz. minta
NYILATKOZAT A MÁS PÉNZINTÉZETEKNÉL VEZETETT SZÁMLÁKRÓL
Alulírott, mint a
(cég megnevezése) ………………………………………………………………………………...….,
(címe) …………………………………………..…………………………………………………….,
kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője kijelentem, hogy az ajánlatunkhoz csatolt
nyilatkozatot adó pénzintézet(ek)en kívül cégünk más pénzintézetnél nem vezet számlát.

..............................., 2010. .............................

................................................................
cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak) részéről

39

2. sz. minta

SZEMÉLYI ERŐFORRÁSOK
Az ajánlat tárgyát képező feladatoknál alkalmazni kívánt kulcsszemélyzet

Név

Jelenlegi
beosztás (*)

Korábban teljesített
Szakképzettség,
munkák referenciái
szakterület
(**)

Teljesítésbe
bevont
szakember
gyakorlata (év)

Mellékletként csatolandó a megnevezettek saját kezű aláírásával ellátott szakmai
önéletrajza!
(*)

ha még nem a cég alkalmazottja, csatolandó az elkötelező erejű megállapodás, hogy a pályázat
elnyerése esetén rendelkezésre áll.
(**) Meg kell adni a hátrányos helyzetű célcsoport felzárkóztató képzésének referenciáit.

………………………., 2010.………… ……
…………………………………
cégszerű aláírás
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3. sz. minta

MELLÉKLET a REFERENCIA MUNKÁK” bemutatásához

A 2007-2008-2009 ÉVBEN a könyvtári RFID – rendszer kiépítésére
vonatkozó referencia bemutatása
Projekt
megnevezése,
helye, jellege

Mennyisége

Megrendelő
adatai

Befejezés
éve

Átfutási
idő (év)

Szerződés
nettó értéke
(millió Ft)

Saját
munkák
aránya (%)

Peres eljárás
vagy kötbér?

Mellékletként kötelező csatolni referencialeveleket, igazolásokat a
befejezett rendszer kiépítéséről, az ajánlattételi felhívásban előírtak
szerint (III.2.3. pontja).
A műszaki illetve szakmai alkalmassági feltételeket az ajánlattevő és a Kbt. 71.
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója együttesen igazolhatja.

………………………., 2010.………… ……
…………………………………
cégszerű aláírás
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4. sz. minta

Kérjük mielőtt ajánlatát benyújtaná, ellenőrizze az alábbi dokumentumok,
nyilatkozatok, igazolások meglétét
Igen
Címlap (ajánlat borítója)
Tartalomjegyzék
Felolvasólap
Nyilatkozat, igazolás
Kbt. 60.§ (1) bek., 61.§ (1) bek. d) pontban foglaltak
igazolása, nyilatkozat
Kbt. 62.§ (1) bek. foglaltak igazolása, nyilatkozat
Kbt. 70.§ (2) bek. szer. nyilatkozat
Kbt. 71.§ (1) bek. a) - c) pontja ill. a (3) bekezdés szer.
nyilatkozat
Közös ajánlattételről nyilatkozat (amennyiben szükséges)
Alvállalkozói nyilatkozatok, igazolások
Alkalmasságot igazoló céges iratok
Pénzintézeti nyilatkozat
cégkivonat a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjában foglaltak
igazolására
aláírási címpéldány
alvállalkozói céges iratok (amennyiben szükséges)
Ajánlati ár tartalmazza a tételes megbontást /egységár,
mennyiség, összesítő/
Ajánlattevő nyilatkozata, hogy az elvégzendő feladatokat,
I. osztályú minőségben végzi
Ajánlattevő nyilatkozata, hogy az ajánlati felhívást
megértette és ajánlatát ennek tudatában készítette
Ajánlatát 4 példányban /1 eredeti, 3 másolat/, magyar
nyelven nyújtja be
Ajánlat 1 db CD-n
Ajánlati ár magyar forintban /HUF/ van megadva
Az ajánlatot tartalmazó csomagon (borítékon) csak az
szerepel, ami előírt
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Nem

5. számú melléklet
Közbeszerzési Értesítőben megjelent Ajánlattételi felhívás
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