
Keszthelyi-Hegység Alapítvány  „GPS alapú ökoturisztikai fejlesztések a Keszthelyi-hegységben”
 

8316 Vállus, Rákóczi F. út 61.   

 

1. oldal, összesen: 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 

 

 

 
 

 

 

„GPS alapú ökoturisztikai fejlesztések a Keszthelyi-hegységben” 

 

 

 
tárgyú, egyszerű közbeszerzési eljáráshoz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2011. május 

 

 

 



Keszthelyi-Hegység Alapítvány  „GPS alapú ökoturisztikai fejlesztések a Keszthelyi-hegységben”
 

8316 Vállus, Rákóczi F. út 61.   

 

2. oldal, összesen: 43 

 

 

 

 TARTALOMJEGYZÉK  

I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE .................... 3 

1. A Dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése ................................. 3 

2. Az Ajánlatkérő .................................................................................................................. 4 

3. A beszerzés tárgya: ........................................................................................................... 4 

4. A teljesítés helye és határideje ......................................................................................... 4 

5. Az igazolt teljesítés ellenértékének kifizetése ................................................................. 5 

6. Többváltozatú ajánlat ...................................................................................................... 5 

7. Az ajánlattétel költségei ................................................................................................... 5 

8. A Dokumentáció használata ............................................................................................ 5 

9. Az ajánlat kidolgozásának feltételei ............................................................................... 6 

10. Az ajánlatok benyújtásának címe és határideje ............................................................ 6 

11. Az ajánlatok bontása ........................................................................................................ 7 

12. Kapcsolattartás ................................................................................................................. 7 

13. Az ajánlatok értékelése .................................................................................................... 8 

14. Eredményhirdetés ............................................................................................................ 8 

15. Egyéb feltételek ................................................................................................................. 8 

16. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek .................................................................... 9 

17. Minőségi követelmények és egyéb feltételek .................................................................. 9 

II. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK 10 

1. Kizáró okok ..................................................................................................................... 10 

2. Becsatolandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok ................................................ 12 

III. MŰSZAKI LEÍRÁS ........................................................................................................... 15 

IV. MELLÉKLETEK ............................................................................................................... 24 

IV. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS ............................................................................................. 35 

 

 

 

 

 

 



Keszthelyi-Hegység Alapítvány  „GPS alapú ökoturisztikai fejlesztések a Keszthelyi-hegységben”
 

8316 Vállus, Rákóczi F. út 61.   

 

3. oldal, összesen: 43 

 

I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ 

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK 

RÉSZÉRE 

 

1. A Dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése 

 

1.1 Ajánlatkérő: a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési 

eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a Megrendelővel.  

 

1.2 Ajánlattevő: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli 

gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vagy 

külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, aki, illetőleg amely  

a) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz, továbbá 

 

b) az ajánlattételi határidő lejártáig az a), b) pontokban foglaltakon kívül az is, aki 

(amely) a dokumentációba az ajánlatkérőnél beletekintett, illetőleg azt átvette, vagy 

kiegészítő tájékoztatást kér, vagy előzetes vitarendezést kezdeményez;  

  

1.3 Alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki a közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan 

közvetlenül vesz részt, kivéve  

a) az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló 

személyeket,  

b) azon személyt vagy szervezetet, aki vagy amely tevékenységét kizárólagos jog 

alapján végzi,  

c) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy 

alapanyag-szállítót,  

d) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót. (Kbt. 4. § 2. pont) 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben az Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés 

alkalmazása esetén a Kbt. 4. § 2. pont b)-d) alpontjában meghatározott személyt 

(szervezetet) alvállalkozónak minősít, úgy rájuk az alvállalkozókra vonatkozó összes 

szabályt alkalmazni kell mind a közbeszerzési eljárás, mind a közbeszerzési szerződés 

teljesítése során. A továbbiakban ezért külön nem utalunk az e jogszabály által 

biztosított lehetőség alapján alvállalkozónak minősített szervezetek esetében irányadó 

előírásokra. 

 

1.4 Egyéb foglalkoztatási jogviszony: közszolgálati, kormánytisztviselői, közalkalmazotti 

jogviszony, ügyészségi szolgálati jogviszony, bírósági jogviszony, igazságügyi 

alkalmazotti szolgálati jogviszony, a fegyveres szervek hivatásos állományának 

szolgálati jogviszonya, gazdálkodó szervezet tagjának személyes közreműködése;  

 

1.5 Erőforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki nem 

minősül alvállalkozónak, nem tartozik az 1.3. pont a)-d) alpontjának hatálya alá sem, 

hanem a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában vesz 

részt, ezzel összefüggő erőforrásainak bemutatásával. 
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1.6 Erőforrás: nem minősülhet erőforrásnak a Kbt. 66. § (1) bekezdésének a)-d) 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. 

 

1.7 Dokumentáció: az általános és speciális követelményeket tartalmazó jelen kötet és az 

ebben felsorolt műszaki, szakmai előírások összessége, melyet az Ajánlattevő vagy a 

közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozó szabályszerűen átvett. 

 

1.8 Szerződés: a közbeszerzési eljárás adott rész-ajánlattételi területén nyertes Ajánlattevő 

vagy – annak visszalépése esetén, ha az összegzésben megnevezésre kerül – a második 

legjobb ajánlattevő és az Ajánlatkérő között a jelen eljáráshoz kiadott ajánlati felhívás, 

jelen Dokumentáció és a szerződéskötő ajánlattevő ajánlata, valamint az eljárás során az 

ajánlatkérő által szolgáltatott információk alapján létrejövő szerződés. 

 

1.9 Üzleti titok: a Ptk. 81. §-ának (2)-(3) bekezdésében így meghatározott fogalom.  

2. Az Ajánlatkérő 

 

Az Ajánlatkérő hivatalos megnevezése, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 

Neve: Keszthelyi-Hegység Alapítvány 

Címe: 8316 Vállus, Rákóczi Ferenc út 61. 

Tel.: 06-20/932-8621 

Fax.: 06-87/413-701 

E-mail: info@keszthelyi-hegyseg.hu 

3. A beszerzés tárgya:  

 

„GPS alapú ökoturisztikai fejlesztések a Keszthelyi-hegységben” a Dokumentáció III. 

részében rögzített Műszaki leírása szerint.  

 

1. rész-ajánlattételi terület: 50 db GPS + memóriakártya + pótakkumulátor, 2 db 

konfigurált notebook, 1 db fényképezőgép + memóriakártya, 1 db nyomtató, 1 db 

videókamera + memóriakártya, 1 db GPS alaptérkép, 1 db stratégiai rendszer, 500 db 

CD-ROM, 1 db honlap 

2. rész-ajánlattételi terület: 50 db geoláda, 3 db beltéri tábla geocachinghez, 6 db kültéri 

tábla geocachinghez 

4. A teljesítés helye és határideje 

 

4.1 A teljesítés helye: az Ajánlatkérő címe 

 

4.2.1 A teljesítés határideje az I. rész-ajánlattételi területen:  

- a szerződés aláírásától számított 1 hónap a teljesítési határidő, azaz 

2011. július 3. 

 

4.2.2 A teljesítés határideje az II. rész-ajánlattételi területen:  

- a szerződés aláírásától számított 1 hónap a teljesítési határidő, azaz  

2011. július 3.  
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5. Az igazolt teljesítés ellenértékének kifizetése  

 

Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Kbt. 305.§-a szerint történik. 

 

Pénzügyi fedezetet a Keszthelyi-Hegység Alapítvány biztosítja. 
A munkák finanszírozása az Nyugat-dunántúli Operatív Program, „A balatoni térség turisztikai 

vonzerejének növelése” jogcím keretén belül az Európai Unió támogatásból és az ajánlatkérő saját 

forrásából történik. 

 

1. rész-ajánlattételi terület, illetve 2. rész-ajánlattételi terület: 

Rész számla benyújtására az Ajánlatkérő lehetőséget biztosít. Pénzügyi teljesítés az 

Ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően.  

Mind a résszámla, illetve végszámla összegét az Ajánlatkérő a számla kézhezvételétől 

számított 15 napon belül átutalja a nyertes Ajánlattevőnek. 

 

6. Többváltozatú ajánlat  

 

A jelen Dokumentációban meghatározott követelményeket kielégítően lehet benyújtani. 

Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során többváltozatú, alternatív ajánlatot nem nyújthat 

be. 

 

A jelen Ajánlattételi felhívástól és Dokumentációban előírtaktól eltérő alternatívákat az 

Ajánlattevők ne ajánljanak. Amennyiben ilyen ajánlat kerül benyújtásra, úgy azt figyelemmel 

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 88. § (1) bekezdése f) pontjára az 

Ajánlatkérő érvényteleníti, és az a jelen közbeszerzési eljárás további menetében nem vehet 

részt. 

7. Az ajánlattétel költségei 

 

7.1 Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget magának az 

Ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a 

Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb – így különösen anyagi 

– igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen 

befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben ezekkel a költségekkel 

kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. 

 

7.2 Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, 

sem részeiben, azt öt évig meg kell őriznie. 

8. A Dokumentáció használata 

 

8.1. Az Ajánlatkérő nem járul hozzá a Dokumentáció másolásához csak akkor, ha az 

kizárólag az Ajánlattevő cégén belül az ajánlat elkészítéséhez szükséges. Az 

alvállalkozók számára a rájuk vonatkozó mértékben készíthető kivonat. Az Ajánlatkérő 

nem járul hozzá ahhoz, hogy a Dokumentációt akár részeiben, akár egészében másra 

használják, mint az ajánlat elkészítése. Az eltérő felhasználás jogellenes. A 

Dokumentáció másra át nem ruházható. 
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8.2. A Dokumentációt ingyenesen és teljes terjedelmében az Ajánlatkérőtől vehető át. A 

Dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A Dokumentáció 

átvételének igazolása az érvényes ajánlattétel feltétele.  

 

8.3. Közös ajánlattevők esetében elegendő az egyik Ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés 

értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a 

Dokumentációt átvennie. 

 

8.4. A Dokumentációt a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, 

másolása, a jelen eljárás keretein kívül történő bármilyen – változatlan vagy változtatott 

formában történő – felhasználása jogellenes. 

9. Az ajánlat kidolgozásának feltételei  

 

9.1. Az Ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely ajánlat 

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásaival összhangban, az 

ajánlattételi határidő lejárta után semmilyen formában – még az Ajánlatkérő 

hozzájárulása esetén – sem módosítható. 

 

9.2. A Dokumentációt igénylők a Dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban az 

ajánlattételi határidőt megelőzően legkésőbb 5 nappal írásban kiegészítő tájékoztató 

kéréssel fordulhatnak az Ajánlatkérőhöz, aki a tájékoztatást legkésőbb 3 nappal az 

ajánlattételi határidőt megelőzően írásban megadja valamennyi Ajánlattevő részére.  

 

9.3. Kiegészítő tájékoztatás kérés esetén az ajánlattevők kérdéseiket kizárólag írásban az 

ajánlatkérőhez címzett levélben, faxon vagy e-mail útján tehetik fel. Az ismert 

ajánlattevők számára a kérdéseket és az arra adott válaszokat az ajánlatkérő a Kbt.-ben 

előírt határidőig írásban (faxon vagy e-mailen) közvetlenül megküldi. 

10. Az ajánlatok benyújtásának címe és határideje 

 

10.1. Az ajánlatok benyújtási határideje: 2011. május 20. 10.00 óra  

 

Az ajánlatok benyújtásának címe: 8316 Vállus, Rákóczi Ferenc út 61. 

 

10.2. Az Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az beérkezett a 

10.1. pontban megjelölt határidőre és a megadott címre. 

 

10.3. A csomagoláson az alábbiaknak kell szerepelnie: 

 az Ajánlatkérő neve és címe; 

 az Ajánlattevő neve és címe; 

 az alábbi szöveg: Ajánlat „GPS alapú ökoturisztikai fejlesztések a 

Keszthelyi-hegységben” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlattételi 

határidő lejártáig tilos felbontani. 

 

Az Ajánlattevőnek ajánlatát egy eredeti és egy másolati példányban kell elkészítenie. Az 

ajánlatokon jól láthatóan fel kell tüntetnie, hogy "Eredeti” vagy "Másolati" példány. 

Amennyiben bármilyen eltérés lenne közöttük, az eredeti példány az irányadó. Ha az 

ajánlattevő nem jelöli meg az eredeti példányt, az Ajánlatkérő szabadon választ ki egy 

példányt, és azt tekinti eredetinek. Az ajánlatnak az Ajánlattevő által elektronikusan készített 
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részét (legalább a részletes árajánlatot) optikai adathordozón (CD-n vagy DVD-n) is be kell 

nyújtani. 

 

Az ajánlatot lapozhatóan össze kell fűzni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön, és 

oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat 

számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, 

de lehet számozni.  

 

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 

szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő, alvállalkozó, 

erőforrást nyújtó vagy 69. § (8) bekezdés szerinti szervezet által készített - dokumentumot 

(nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak 

vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos 

felhatalmazást kaptak. 

 

A postán feladott ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, 

ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor került. Az ajánlat, illetve az 

azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből vagy téves kézbesítésből eredő kockázat 

az Ajánlattevőt terheli. 

 

Az ajánlat egyes példányainak formai vagy tartalmi eltérése esetén az Ajánlatkérő az eredeti 

példányt tekinti hitelesnek, ez alapján kerül értékelésre az ajánlat. 

11. Az ajánlatok bontása 

 

11.1. Az ajánlatok bontására 2011. Május 20. 10.00 órakor – a Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerint 

jogosult személyek jelenlétében – kerül sor az Ajánlatkérő székhelyén.  

 

11.2. Az ajánlatok bontására a Kbt. 80. §-ában szabályozott módon kerül sor. Az ajánlatok 

felbontásakor a Kbt. 80. § (3) bekezdés szerinti adatok kerülnek a Felolvasólapról 

ismertetésre. 

 

11.3. Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési 

időszakban kerül sor. 

12. Kapcsolattartás 

 

12.1. Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag 

írásban kerülhet sor az Ajánlatkérővel. Az Ajánlatkérő visszautasít minden személyes 

vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát. 

 

Az Ajánlattevők valamennyi, az eljárás során az Ajánlatkérőnek megküldésre kerülő 

okmányon, levélen, faxon tüntessék fel az eljárás tárgyát („GPS alapú ökoturisztikai 

fejlesztések a Keszthelyi-hegységben”). 

 

12.2. Az ajánlatevők a fenti szabályok megsértése esetén minden ebből eredő következményt 

viselni kötelesek. 
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13. Az ajánlatok értékelése 

 

Az Ajánlatkérő a jogi és formai értékelést szem előtt tartva, az ajánlatokat „a legalacsonyabb 

összegű ellenszolgáltatás” szempont szerint értékeli. 

 

A vételár a felhívásban és a Dokumentációban meghatározott szállítási feladatok teljeskörű 

ellátásáért kért fix összeg (nettó Ft). 

 

A vételárat nettó módon, egy összegben és forintban, valamint ”az ajánlattételhez 

használatos táblázat” kitöltésével (Dokumentáció III.3. pontjában szereplő táblázatok 

használatával) kell megadni. A vételárnak tartalmaznia kell a Dokumentációban 

meghatározott valamennyi feladat ellenértékét. A vételárnak emellett tartalmaznia kell 

mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának megvalósításához, a feladat- és 

műszaki leírásban rögzített mennyiségi és minőségi elvárások betartásához, a szerződésszerű 

teljesítéshez szükséges, beleértve a termékek teljesítési helyre történő kiszállításával 

kapcsolatos költségeket is. A vételáron felül az Ajánlatkérővel szemben csak az általános 

forgalmi adó (ÁFA) érvényesíthető. A számlázására és a pénzügyi teljesítésre a teljesítés 

időpontjában hatályos ÁFA szabályok és ÁFA % alapján kerülhet sor. 

 

Az ajánlatok kidolgozásakor az Ajánlattevők vegyék figyelembe, hogy a vételárnak teljes 

körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalnia minden ajánlattevői kifizetési igényt és a 

közbeszerzési műszaki leírásban előírt valamennyi kötelezettséget.  

  

Az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat 

tartalmazó ajánlatot. A szerződéskötés, az elszámolás és a kifizetés forintban történik. 

 

A vételár a szerződés időtartama alatt nem emelhető. 

14. Eredményhirdetés 

 

14.1. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2011. május 24. 10.00 óra. 

 

14.2. A szerződéskötés tervezett időpontja az írásbeli összegezés eredményhirdetésen történő 

átadását vagy megküldését követő naptól számított 10. nap, ha ez a nap nem munkanap, 

akkor az ezt követő első munkanap. 

15. Egyéb feltételek 

 

15.1. A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Az ajánlatokat magyar nyelven kell beadni, az 

eljárás során mindennemű levelezés és dokumentált szóbeli kapcsolattartás magyar 

nyelven történik. 

 

15.2. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak, ezért az 

ajánlat valamennyi idegen nyelvű oldalának magyar nyelvű fordítását csatolni kell. 

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a hatósági igazolások és nyilatkozatok 

magyar nyelvű fordítását is mellékelni kell az ajánlathoz.  

 

15.3. Az Ajánlatkérő és a nyertes Ajánlattevő között a szerződés a jelen Dokumentáció és a 

nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint, az ezekben megfogalmazott tartalommal 

jön létre. 
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16. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 

Késedelmi kötbér 

 

A nyertes Ajánlattevő késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel érintett napokra 

vonatkozóan napi 50.000,-Ft, azaz Ötvenezer forint, de maximum a szállítással érintett 

mennyiség nettó értékének 20%-a összegű késedelmi kötbért köteles fizetni a megrendelő 

részére, mely követelését a megrendelő a szállító végszámlájából történő levonás útján 

érvényesíthet. A nyertes Ajánlattevő mentesül a kötbér megfizetése alól, ha a megrendelő 

mulasztása miatt esett késedelembe. 

 

Meghiúsulási kötbér  

 

A nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni nem teljesítése esetére, melynek 

mértéke a teljes ellenszolgáltatás nettó értékének 25 %-a. 

17. Minőségi követelmények és egyéb feltételek 

 

 A Szállító minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi 

rendeletet és egyéb szabályzatot köteles betartani, amely a szállítás teljesítésével, a 

hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és fizetendő díjakkal 

kapcsolatos. 

 A Felek kizárólag akkor mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, ha 

bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető 

vissza vagy a teljesítés a másik fél érdekkörében vagy mindkét fél érdekkörén kívül eső 

okból lehetetlenült. 

 A szállító az informatikai eszközök vonatkozásában azok zavartalan, hibátlan 

működéséért a pályázati anyagban szereplő időtartamra – teljes körű – jótállást köteles 

vállalni. 
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II. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS TARTALMI ÉS FORMAI 

KÖVETELMÉNYEK 

 

 

Az ajánlathoz becsatolandó igazolásoknak érvényesnek, bizonyító erejűnek és magyar 

nyelven kiállítottnak kell lenniük. Az igazolásokat és nyilatkozatokat az Ajánlati felhívásban 

foglaltak szerint kell benyújtani. 

 

Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy nyilatkozatok nyelve nem magyar, 

úgy az Ajánlattevő köteles mellékelni az egyszerű magyar nyelvű fordításokat is. 

1. Kizáró okok 

1.1 Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai 

és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, valamint erőforrást nyújtó szervezet 

akivel/amellyel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. 

 

Az eljárásban továbbá nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, valamint erőforrást nyújtó 

szervezet a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontja alapján, aki a letelepedése szerinti ország 

nyilvántartásában nincs bejegyezve. 

 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben 

a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a-c) pontjában, illetve a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-b) 

pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 

 

Az Ajánlattevő nem vehet igénybe a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó 

mértékben olyan alvállalkozót, amely a kizáró okok hatálya alatt áll. 

Igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek, alvállalkozónak, valamint erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 

249. § (3.) bekezdés szerint igazolnia kell, vagy írásban nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a 

Kbt. 60. § (1) bekezdés hatálya alá, valamint igazolniuk kell, hogy a Kbt. 61. § (1) bekezdés a-d) 

pontjának, valamint 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok esetükben nem állnak fenn. 

Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozónak, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek, 

amennyiben élni kíván a kizáró okokkal kapcsolatos igazolások, nyilatkozatok ajánlatban 

történő önkéntes becsatolásának lehetőségével, úgy a kizáró okok fenn nem állására 

vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat és adatokat a Közbeszerzések Tanácsa Kbt. 64. § (1) 

bekezdése szerinti útmutatójával összhangban kell benyújtania. 

 

A közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a 

szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 

71. § (3) bekezdés]. 
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A kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell 

benyújtani. 

 

1.2. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

Az Ajánlattevőnek, közös Ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 

mértékben bevonni kívánt alvállalkozónak a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján az 

ajánlatban csatolnia kell valamennyi számláját vezető pénzügyi intézményétől származó 

nyilatkozatot (egyszerű másolat is megfelelő) arra nézve, hogy mióta vezeti számláját, fizetési 

kötelezettségeinek időben eleget tesz-e, és a nyilatkozat kiállítását megelőző egy évben volt-e 

30 napot meghaladó sorban állás a számláján. Amennyiben az ajánlattevő más szervezet(ek) 

erőforrásaira támaszkodik, az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés 

igazolásán túl a 65. § (4) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti igazolásokat is csatolni kell.  

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

 

Alkalmatlan az Ajánlattevő, közös Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át 

meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó külön-külön, amennyiben a pénzügyi 

intézménytől származó nyilatkozat alapján megállapítható, hogy számláján a nyilatkozat 

kiállítását megelőző egy évben 30 napot meghaladó sorban állás volt, és/vagy a pénzügyi 

intézménnyel szembeni fizetési kötelezettségeinek határidőben nem tett eleget. 

A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti szervezet 

erőforrásai is igénybe vehetők a Kbt. 4. § 3/E pontja figyelembevételével. 

 

1.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

Az Ajánlattevőnek, közös Ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 

mértékben bevonni kívánt alvállalkozónak az ajánlatban csatolni kell az előző 2 naptári évben 

(2009-2010) befejezett, megrendelések szállításainak bemutatását, megjelölve benne a 

szerződést kötő másik felet (megrendelő neve, címe, telefonszáma), a szállítás tárgyát, az 

ellenszolgáltatás összegét vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adatot, a teljesítés 

idejét, a részvétel formáját (szállító/teljesítési segéd), a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint. 

Amennyiben az ajánlattevő más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik, az alkalmassági 

minimumkövetelménynek való megfelelés igazolásán túl a 65. § (4) bekezdés a) vagy b) 

pontja szerinti igazolásokat is csatolni kell. 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

 

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen, ha nem rendelkezik az elmúlt két naptári évben 

(2009-2010)  

- az 1. rész-ajánlattételi terület vonatkozásában összesen legalább 1 db min. 2 millió Ft nettó 

értékű referenciával. 

- a 2. rész-ajánlattételi terület vonatkozásában összesen legalább 1 db min. 1 millió Ft nettó 

értékű referenciával. 
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A műszaki, illetve szakmai alkalmasság a Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti szervezet 

erőforrásai is igénybe vehetők a Kbt. 4. § 3/E pontja figyelembevételével. 

2. Becsatolandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok 

 

Az Ajánlattevő ajánlatához csatolja mindazon nyilatkozatokat és igazolásokat, amelyeket az 

Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációban előírt, továbbá minden olyan nyilatkozatot és 

igazolást, amely az Ajánlattevő szerint a megajánlottak alátámasztására szolgál. 

 

2.1. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell Felolvasólapot (mintáját ld. Dokumentáció 1. 

melléklet), mely tartalmazza  

- Ajánlattevő(k) adatait (név, székhely, telefon, telefax szám, e-mail cím), 

- A kapcsolattartó nevét, címét, telefon, telefax számát, e-mail címét.  

- Ajánlati árat 

- Cégszerű aláírás (közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevőnek alá kell írnia 

cégszerűen). 

 

2.2. Az ajánlat elejére kérjük, tegyenek tartalomjegyzéket oldalszámozással, amely teljes 

részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévő dokumentumok az ajánlat mely oldalán 

találhatók meg. 

 

2.3. Részletes árajánlat (a Dokumentáció 2. melléklet). 

 

2.4. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek), a közbeszerzés értékének 10%-át 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az erőforrást 

nyújtó szervezetnek csatolnia kell nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy nem áll a 

kizáró okok hatálya alatt (mintáját ld. Dokumentáció 3. melléklet) 

 

2.5. Az Ajánlattevőnek a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében nyilatkoznia kell, hogy azok nem 

tartoznak a kizáró okok hatálya alá a Kbt. 63. § (3) bekezdése szerint (mintáját ld. 

Dokumentáció 4. melléklet). 

 

2.6. Az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek), a közbeszerzés értékének 10%-át 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az erőforrást 

nyújtó szervezetnek csatolnia kell a cégkivonatát egyszerű másolati példányban.  

 

2.7. Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozónak, az erőforrást nyújtó szervezetnek csatolnia kell az 

igazolását, amennyiben nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.  

 

2.8. Azon személyeknek, akik az ajánlatban szereplő bármely nyilatkozatot aláírják, csatolni 

kell aláírási címpéldányukat vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát egyszerű 

másolatban. Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye 

különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy 

hiteles másolati példányát is csatolni kell. Az ajánlatot és az ajánlatban szereplő 

nyilatkozatokat kötelezettségvállalásra, nyilatkozattételre jogosult személyeknek kell 

aláírni. (Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 70/A. § (1) bekezdés e) pontja alapján 

az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő, alvállalkozó, erőforrást nyújtó vagy 69. § 

(8) bekezdés szerinti szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén 
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alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak, vagy olyan 

személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos 

felhatalmazást kaptak.) 

 

2.9. Az ajánlatba csatolni kell az Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) 

pontja alapján valamennyi számláját vezető pénzügyi intézményétől származó 

nyilatkozatot egyszerű másolatban.  

 

2.10. Az ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 

bevonni kívánt alvállalkozónak be kell nyújtania az ajánlattételi határidőt megelőző két 

év megrendelések szállításainak ismertetését tartalmazó nyilatkozatot. A Kbt. 68. § (1) 

bekezdése a) pontjában meghatározott esetben a szállításokra vonatkozó 

referenciaigazolást is be kell csatolni egyszerű másolatban.  

 

A referencia nyilatkozatnak és igazolásnak tartalmaznia kell a szerződést kötő másik 

felet (megrendelő neve, címe, telefonszáma), a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás 

összegét, a teljesítés idejét, a részvétel formáját (szállító/teljesítési segéd) (mintáját ld. 

Dokumentáció 5. melléklet). 

 

2.11. Erőforrás szervezet igénybevétele esetén csatolni kell a kötelezettségvállalásra 

vonatkozó nyilatkozatát is (mintáját ld. Dokumentáció 6. melléklet). 

 

2.12. Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdésére (mintáját ld. 

Dokumentáció 7. melléklet).  

  

Meg kell jelölni a közbeszerzés azon részét, vagy részeit, amelynek teljesítéséhez az 

ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót 

vesz igénybe. 

 

Meg kell jelölni a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozót vagy alvállalkozókat (a név és a cím, valamint az igénybe vétel 

mértéke feltüntetésével), valamint a közbeszerzés azon részét vagy részeit és százalékos 

arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni; 

 

Meg kell jelölni az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlati 

felhívás vonatkozó pontjainak megjelölésével azon alkalmassági minimum 

követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 

szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Erőforrást nyújtó szervezet igénybe vétele 

esetén meg kell jelölni az ajánlattevő és az erőforrást biztosító szervezet közötti 

befolyás mértékét. Többségi befolyás fennállása esetén pontosan meg kell jelölni mi 

alapján áll fenn a többségi befolyás. 

 

Meg kell jelölni a Kbt. 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett - a 

közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - 

alvállalkozó nevét, címét. 

 

A fenti nyilatkozatokat negatív tartalommal is meg kell tenni, azaz akkor is nyilatkozni 

kell, ha az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót, vagy erőforrást nyújtó szervezetet 

igénybe venni. 
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2.13. Az Ajánlattevőnek nyilatkozni kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltakra 

vonatkozóan, nevezetesen az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 

teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az Ajánlattevőnek 

nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.) minősítési kritériumai szerint mikro-, kis- vagy 

középvállalkozásnak minősül-e (mintáját ld. Dokumentáció 8. melléklet). 

 

2.14. Az ajánlattevő valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó köteles nyilatkozni arról, hogy valamennyi 

bankszámláját vezető pénzintézet igazolását becsatolta. Amennyiben a cégkivonatban 

olyan bankok szerepelnek, amelyeknél a számlavezetés már megszűnt, de ezen tény 

átvezetése nem történt meg a cégkivonatban, úgy erről nyilatkozni kell (mintáját ld. 

Dokumentáció 9. melléklet). 

 

2.15. Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot.  

 

Ha egy - a 4. § 2. pontjának a)-d) alpontjai hatálya alá nem tartozó - személy (szervezet) 

a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt 

venni a - részajánlat-tételi lehetőségre tekintettel egy részre vonatkozó - szerződés 

teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a 

szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell szerepeltetni.[Egy személynek 

(szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy 

milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből.] 

(Kbt. 70. §. (6) és (7) bekezdés) 

 

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők megállapodásának egy eredeti vagy 

hiteles másolati példányát kell benyújtani az ajánlattal együtt. A megállapodásban fel 

kell tüntetni a feladatmegosztást, a teljes jogú képviseletre feljogosított személy 

megjelölést és elérhetőségét, az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó 

nyilatkozatot, egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket és az ellenérték %-os 

megoszlását. 

 

2.16. Az Ajánlattevő amennyiben az ajánlatában szereplő bármely irat nyilvánosságra 

hozatalát meg kívánja tiltani – kivéve a Kbt. 73. § (2) és (3) bekezdésben foglalt 

adatokat –, úgy ezen iratokat megjelölve, elkülönített módon kell elhelyezni az 

ajánlatban.  
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III. MŰSZAKI LEÍRÁS 

(igényelt termékek) 

 

 

A beszerzés tárgyának és mennyiségének a meghatározása 

 

1. I. rész-ajánlattételi terület:  

 

1.1 műszaki meghatározás 

 

Az Ajánlatkérő az alábbi táblázatban meghatározott kategóriájú eszközöket kívánja 

beszerezni, a jelzett mennyiségben: 

 

Eszközök típusa Igényelt darabszám 

Garmin GPSMAP 60 CSX GPS készülék 50 db 

Kingston SD micro memória kártya 2 GB 

(SDC/2GBSP) 

50 db 

GP akkutöltő KB01 (PB) + 4db NiMH 2500 

mAh AA akku 

50 db 

DELL Inspiron 1545 Matte Black notebook 2 db 

Fuji Finepix S2000 HD digitális 

fényképezőgép 

1 db 

 

Kingston SD memóriakártya 4GB 

(SD2/4GB) 

1 db 

Samsung SCX-4300 multifunkciós 

lézernyomtató 

1 db 

Panasonic SDR-H90EP9-K videókamera 1 db 

Kingston SD memóriakártya 4GB 

(SD2/4GB) 

1 db 

A térség vektorgrafikus, digitális GPS 

alaptérképe 

 1 db 

Stratégiai rendszer készítése 1 db 

CD-rom készítése 500 db 

Honlap tervezés, készítés  1 db 

 

A beszerzendő eszközök részletezése elvárt műszaki paramétereik szerint: 

 

- Garmin GPSMAP 60 CSX GPS készülék: 1 év garancia, GPSMAP 60CSX, 

Atlantic szabadidős alaptérkép, 128 MB microSD kártya, csuklópánt, USB kábel, 

MapSource Trip&Waypoint Manager CD, tartókapocs 

- Kingston SD micro memória kártya 2 GB (SDC/2GBSP) 

- GP akkutöltő KB01 (PB) + 4db NiMH 2500 mAh AA akku: PowerBank töltő + 

4db 2500 mAh NiMH AA (ceruza) akku 

- DELL Inspiron 1545 Matte Black notebook: 1 év garancia, Intel Core 2 Duo T6500 

2.1 GHzprocesszor, 4GB DDR2800 MHz (2*2GB) memória, integrált 1.3 Mp 

webkamera, 320 GB 5400 rmp SATA HDD, 256 MBATI Mobility Radeon HD 4330, 

8x DVD+/-RW DL, Bluetooth, Dell WLAN 1397 802.11b/g, 7-1kártyaolvasó, 3x 

USB 2.0, ExpressCard foglalat, garancia kiterjesztése 3 évre, Microsoft Win Vista 

Home Premium HUN, Panda Antivirus Pro 2010 vírusvédelmi rendszer, Notebook 
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táska, optikai egér, OEM Office 2007 Small Business HU (word, excel, powerpoint, 

outlook) 

- Fuji Finepix S2000 HD digitális fényképezőgép: 2 év garancia, 10 MP, 1/2.3” CCD 

érzékelő, 2,7” LCD kijelző, 15x optikai zoom, 5,7x digitális zoom, SD/SDHC 

memóriakártya, 55 MB belső memória. 

- Kingston SD memóriakártya 4GB (SD2/4GB) 

- Samsung SCX-4300 multifunkciós lézernyomtató: 3 in 1 MFP (nyomtat, másol, 

szkennel), 18 lap/perc nyomtatási sebesség, 600dpi, USB 2. 

- Panasonic SDR-H90EP9-K videókamera: 2év garancia, MPEG2 felv., 80 GB HDD-

re v. SD-/SDHC-kártyára, 1 CCD, 70x optikai zoom, O.I.S., iA mód (videó 

arcérzékeléssel és motívumprg.-választással), 16:9 felv., 2,7” wide LCD (123k), fotók 

SD kártyára (VGA), sztereó zoommikr., magyar menü, USB 2.0 HS, „USB host” 

funkció VW-BN1-gyel, AV ki, szoftver. 

- Kingston SD memóriakártya 4GB (SD2/4GB) 

- A térség vektorgrafikus, digitális GPS alaptérképe: A fejlesztéshez a térség 

vektorgrafikus, digitális GPS alaptérképének beszerzése (1 db alaptérkép) 

- Stratégiai rendszer készítése: A rendszer funkcionalitása: szerződések készítése, 

előzőekben megkötött szerződések megtekintése, partner szervezeteknél épp aktuális 

GPS készülék darabszám ellenőrzése, statisztikák, jelentések készítése, készülék 

átcsoportosítás az aktuális igényeknek megfelelően, partnerszervezetek nyilvántartása, 

GPS készlékek és tartozékok gyári szám szerinti nyilvántartása. 

- CD-rom készítése: Funkcionalitás: CD-rom akadálymentesített működéshez 

szükséges keretprogram, útvonalak, térképek áttöltésének elősegítése a GPS 

készülékekre, GPS használati útmutató megjelenítése, 3 nyelven történő megjelenítés. 

- Honlap tervezés, készítés: honlap design készítése, adatbázis tervezése, 

adminisztrációs felület kialakítása (backend) a 3 nyelvnek megfelelően, honlap 

létrehozása (frontend) (a menüpontokat szorosan együttműködve közösen határozzuk 

meg), W3C és kapcsolódó szabványoknak megfelelő fejlesztés, a 3 nyelv külön-külön 

oldalainak elkészítése, akadálymentesítés, turistaútvonalak, térképek letöltését segítő 

rendszer készítése (minden útvonal letöltést statisztikai céllal külön rögzítünk) 

 

A fenti feltételek mindegyike minimum feltétel. Az egyes eszköz kategóriák mellett 

szereplő típusmegjelölések kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása 

érdekében lettek feltüntetve, melyekkel kapcsolatban az Ajánlatkérő rögzíti, hogy a megadott 

paramétereknek műszakilag megfelelő termékeket is elfogadja. A műszaki paramétereknek 

való megfelelést (egyenértékűséget) az ajánlattevőnek kell ajánlatában nyilatkozatokkal 

bizonyítania.  

 

2. II. rész-ajánlattételi terület:  

 

- 50 db geoláda: geoláda készítése, festve, az ajtó csappantyúval rögzítve.  

- 3 db beltéri tábla geocachinghez: 3 db hordozható információs tábla készítése, 

információs méret 60x80cm. 

- 6 db kültéri tábla geocachinghez: 6 db információs tábla készítése, tábla méret 

100x150 cm-es, betongyámra, csavarral rögzítve. 
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3. Az ajánlattételhez használatos táblázat 

 

Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevők az alábbi táblázatok kitöltésével adjanak ajánlatot a közbeszerzési eljárásban. 

 

3.1. I. rész-ajánlattételi terület:  

 

 

3.1.1.  
 

Eszköz típusa Eszköz típus-

megnevezése 

(cikkszáma) 

Eszköz 

gyártója 

Műszaki megfelelőség Eszköz 

egységára 

(nettó 

Ft/darab) 

Darabszáma Eszköz összára  

(nettó Ft) 

Garmin GPSMAP 60 

CSX GPS készülék 

          50 db   

   

   

    

   

   

   

   

Kingston SD micro 

memória kártya 2 GB 

(SDC/2GBSP) 

          50 db   
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Eszköz típusa Eszköz típus-

megnevezése 

(cikkszáma) 

Eszköz 

gyártója 

Műszaki megfelelőség Eszköz 

egységára 

(nettó 

Ft/darab) 

Darabszáma Eszköz összára  

(nettó Ft) 

GP akkutöltő KB01 

(PB) + 4db NiMH 

2500 mAh AA akku 

          50 db   

   

    

   

DELL Inspiron 1545 

Matte Black notebook 

         2 db   

   

   

    

  

   

Fuji Finepix S2000 

HD digitális 

fényképezőgép 

         1 db   
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Eszköz típusa Eszköz típus-

megnevezése 

(cikkszáma) 

Eszköz 

gyártója 

Műszaki megfelelőség Eszköz 

egységára 

(nettó 

Ft/darab) 

Darabszáma Eszköz összára  

(nettó Ft) 

Kingston SD 

memóriakártya 4GB 

(SD2/4GB) 

         1 db   

   

   

   

   

Samsung SCX-4300 

multifunkciós 

lézernyomtató 

          1 db   

   

   

    

   

   

   

   

Panasonic SDR-

H90EP9-K 

videókamera 

          1 db   
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Eszköz típusa Eszköz típus-

megnevezése 

(cikkszáma) 

Eszköz 

gyártója 

Műszaki megfelelőség Eszköz 

egységára 

(nettó 

Ft/darab) 

Darabszáma Eszköz összára  

(nettó Ft) 

Kingston SD 

memóriakártya 4GB 

(SD2/4GB) 

         1 db   

A térség 

vektorgrafikus, 

digitális GPS 

alaptérképe 

          1 db   

Stratégiai rendszer 

készítése 

         1 db   

   

   

   

   

CD-rom készítése           500 db   
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Eszköz típusa Eszköz típus-

megnevezése 

(cikkszáma) 

Eszköz 

gyártója 

Műszaki megfelelőség Eszköz 

egységára 

(nettó 

Ft/darab) 

Darabszáma Eszköz összára  

(nettó Ft) 

Honlap tervezés, 

készítés  

          1 db   

   

   

Vételár (nettó Ft)   

 

 

3.1.2. I. rész-ajánlattételi területet összesítő táblázat 

 

Eszközök vételára összesen (nettó Ft)  

Beszerzésre kerülő eszközök vételára összesen (nettó Ft)  

Vételár összesen (nettó Ft)  
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3.2.  II. rész-ajánlattételi terület:  

 

3.2.1. 

típusmegnevezése  egységára (nettó 

Ft/darab) 

igényelt mennyisége  összára (nettó Ft) 

Fa szerkezetű hirdetőtábla készítése, 

gyalult, csiszolt fenyőfából (élek 

mart kivitelben) 

 6.00 m3  

Hajópadló burkolat fektetése 

bitumenzsindely alá és 100x150 cm-

es információs táblához 

 30.00 m2  

3x-i festés a felület megtisztításával, 

portalanítással, tagolt felületen, 

Sadolin Classic selyemfényű kültéri 

vastaglazúrral 

 156.00 m2  

Vízvető szegély készítése 

horganyzott lemezből 

 24.00 m2  

Oromszegély készítése horganyzott 

lemezből 

 24.00 m2  

Bitumenes zsindely  tetőfedés 

készítése 15.01-90.00 fok 

tetőhajlásszögig, sík felületen 

Tegola-Master típusú kettőzött 

téglány formájú módosított 

oxidbitumenes zsindellyel  

 18.00 m2  

Lyukfúrás vagy kisméretű 

földkiemelés oszlop, alaptest vagy 

lehorgonyzás részére. Kézi erővel, 

1.20 méter mélységig. A kitermelt 

föld járműre rakásával és 

elszállítással 0.31-0.70 m átmérő 

között III. osztályú talajban 

 12 db  
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Sáv-, talp- és lemezalap készítése 

előírt összetételű betonnal szivattyús 

technológiával 8-F3 

 6.00 m3  

Fenyőfa szerkezetű, hordozható 

információs tábla készítése gyalult, 

csiszolt kivitelben (élek mart 

kivitelben) 

 3.00 m2  

Deszkázás készítése 0.6x0,8 m-es 

méretben  

 3.00 m2  

3x-i festés a felület megtisztításával, 

portalanítással, tagolt felületen, 

Sadolin Classic selyemfényű kültéri 

vastaglazúrral 

 24.00 m2  

GEO láda készítése, festve, az ajtó 

csappantyúval rögzítve  

 50 db  

Vételár összesen (nettó Ft) 

 

 

3.2.2. II. rész-ajánlattételi területet összesítő táblázat 

 

Eszközök vételára összesen (nettó Ft)  

Beszerzésre kerülő eszközök vételára összesen (nettó Ft)  

Vételár összesen (nettó Ft)  
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IV. MELLÉKLETEK 

 

 

1. sz. melléklet 

Felolvasólap  

 

 

„GPS alapú ökoturisztikai fejlesztések a Keszthelyi-hegységben” 

 

 

 

1. Ajánlattevő  megnevezése: 

székhelye: 

telefon: 

telefax: 

e-mail: 

 

2. Kapcsolattartó  neve:  

címe: 

telefon: 

telefax: 

e-mail: 

 

 

 

I. rész-ajánlattételi terület: 

 

 

 

vételár (nettó Ft) 

Ajánlat 

 

… Ft + Áfa 

 

 

II. rész-ajánlattételi terület: 

 

 

 

vételár (nettó Ft) 

Ajánlat 

 

… Ft + Áfa 

 

 

…………………………, 2011. …………………………hó……nap 

 

 

 

 

………………………………………… 

cégszerű aláírás 
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2. sz. melléklet 

 

Részletes árajánlat 

 

 

A műszaki leírás 3. pontjában meghatározott táblázatok csatolása 
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3. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat a kizáró okokról* 

 

„GPS alapú ökoturisztikai fejlesztések a Keszthelyi-hegységben” 

 

Alulírott,…………………….......…… (név), minta(z) ……………………………….  

(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy 

a(z)…………………………………………………………….............. ajánlattevő/10% 

feletti alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet/Kbt. 69. § (4) bekezdés alkalmazása 

esetén a Kbt. 4. § 2. pont b)-d) alpontjában meghatározott személy (szervezet),** 
 

nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá, azaz az 

alábbi kizáró okok az esetében nem állnak fenn: 

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

végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, 

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) 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 végéig; 

g)      az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 15. §.-ának (5) bekezdésének a) 

pontjában meghatározott, két événél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható 

közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal 

vagy az adósás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott 

jogszabálysértést követett el; 

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) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével 

kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- 

vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem 

teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot - 
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annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben 

fizetett -, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat 

megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal 

kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél.  

 

………………………, 2011. ……………………….hó……nap 

 

 

………………………………………… 

cégszerű aláírás 

 

**A megfelelő rész aláhúzandó! 
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4. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat  

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (Kbt.) 63. § (3) bekezdés tekintetében 

 

 

Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 63. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

ezennel kijelentem, hogy a(z) 

 

…………………………………………………………….............. ajánlattevő 

 

nem vesz igénybe a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-g) pontjában meghatározott kizáró okok 

hatálya alá tartozó, a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben 

alvállalkozót. 

 

 

………………………, 2011. ……………………….hó……nap 

 

 

………………………………………… 

cégszerű aláírás 
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5. sz. melléklet 

Nyilatkozat beszerzés tárgyával azonos szállításokról 

 

„GPS alapú ökoturisztikai fejlesztések a Keszthelyi-hegységben” 

 

Alulírott…………………………..(név), mint…………………………………...(cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője az alábbiak szerint nyilatkozom 

a(z)………………………………………  ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó/erőforrást 

biztosító szervezet* az alábbi befejezett, a közbeszerzés tárgya („GPS alapú ökoturisztikai 

fejlesztések a Keszthelyi-hegységben”) szerinti szállításokat kívánom bemutatni: 

 

1. rész-ajánlattételi terület: 

 

A szállítás ismertetése 

A megrendelő  

(szerződést kötő 

másik fél) neve és 

címe, 

telefonszáma 

Ellenszolgáltat

ás értéke 

(nettő) 

A teljesítés 

ideje  

A részvétel 

formája 

(szállító/teljesí

tési segéd) 

     

A fenti referencia munka megjelölése az ajánlat ….. oldalán található. 

     

A fenti referencia munka megjelölése az ajánlat ….. oldalán található. 

 

 

2. rész-ajánlattételi terület: 

 

A szállítás ismertetése 

A megrendelő  

(szerződést kötő 

másik fél) neve és 

címe, 

telefonszáma 

Ellenszolgáltat

ás értéke 

(nettő) 

A teljesítés 

ideje  

A részvétel 

formája 

(szállító/teljesí

tési segéd) 

     

A fenti referencia munka megjelölése az ajánlat ….. oldalán található. 

     

A fenti referencia munka megjelölése az ajánlat ….. oldalán található. 
 

 

A referencia-nyilatkozatban szereplő munkákat a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint kell 

igazolni. 

 

 

 

 

 

…………………………, 2011. …………………………hó……nap 

 

………………………………………… 

cégszerű aláírás 
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6. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 65. §-ának (3)-(4) bekezdése 

alapján, a Kbt. 4. § 3/D-E. pontjaiban foglaltakra is figyelemmel 

(Az erőforrást nyújtó szervezetek teszik külön-külön) 
 

 

 

Alulírott …………………….., melyet képvisel: …………………………, mint a  Kbt. 65.§-

ának (3) bekezdése szerinti szervezet  

 

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

 

kötelezettséget vállalok arra, hogy a …………………………….. alkalmassági feltételt 

jelentő erőforrást az Ajánlattevő rendelkezésére bocsátom az alkalmasság igazolására.   

 

Ennek megfelelően az adott alkalmassági követelmény(ek)nek megfelelés igazolását az 

Ajánlattevő rendelkezésére bocsátottam. 

 

 

Nyilatkozunk, hogy az ajánlattevő és szervezetünk között a Polgári Törvénykönyv szerinti 

többségi befolyás áll fenn/nem áll fenn. 
 
 
…………………………, 2011. …………………………hó……nap 

 

………………………………………… 

cégszerű aláírás 
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7. sz. melléklet 

 

 

Nyilatkozat 

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (Kbt.). 71. § (1) bekezdés a) - d) pontja és 

69. § (4) bekezdés szerint 

 

Alulírott…………………………...………………………………………………..(név), mint 

a(z).…....………….....................…………………………………………………….. (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője a „GPS alapú ökoturisztikai fejlesztések a Keszthelyi-

hegységben”megnevezésű egyszerű közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy: 

 

1. A közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben az alábbi munkarészek, 

tevékenységek elvégzésére kívánok alvállalkozóval szerződést kötni: 

 

... rész-ajánlattételi terület: 

 

Közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók 

közreműködnek:  

 

vagy 

 

A közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben nem kívánok alvállalkozót 

igénybe venni* 

 

2. A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozók vesznek 

részt: *  

 

... rész-ajánlattételi terület:  

 

Név, cím               Közbeszerzésnek az a része és %-os aránya, amelynek 

teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek  

  

  

    

vagy 

     
A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben nem kívánok alvállalkozót igénybe 

venni.* 

 

3.  A közbeszerzésben erőforrást nyújtó szervezetet kívánok igénybe venni: 

 

... rész-ajánlattételi terület: 

 

Név, cím:  

Alkalmassági feltétel: 

 

Kijelentjük, hogy az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között többségi befolyás áll 

fenn a Ptk. 685/B § ………………. bekezdés …………. pontja alapján  / nem áll fenn a Ptk. 

685/B §-a szerinti többségi befolyás.  
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vagy 

 

A közbeszerzésben nem kívánok erőforrást nyújtó szervezetet igénybe venni* 

 

4. A Kbt. 69. § (8) bekezdése alapján az alkalmasság igazolására a közbeszerzés értékének 

10%-át nem meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánom igénybe venni:  

 

... rész-ajánlattételi terület: 

 

Név, cím               Alkalmassági követelmény  

  

  

 

vagy 

 

A Kbt. 69. § (8) bekezdése alapján a közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó 

mértékben nem kívánok alvállalkozót igénybe venni.* 

 

 

* A nem kívánt rész áthúzandó. 

 

…………………………, 2011. …………………………hó……nap 

 

………………………………………… 

cégszerű aláírás 
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8. sz. melléklet 

 

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT (70. § (2) bekezdés) 

 

 

Alulírott…………………………...………………………………………………..(név), mint 

a(z).…....………….....................…………………………………………………….. (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője a „GPS alapú ökoturisztikai fejlesztések a Keszthelyi-

hegységben” megnevezésű egyszerű közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy: 

 

1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának feltételeit. 

Tudomással vesszük, hogy az eljárásban ajánlati kötöttség áll fenn.  

 

2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az 

ajánlattételi felhívással és a dokumentációval, vagy azok bármely feltételével, akkor az 

ajánlatunk érvénytelen. 

 

3. Elfogadjuk a dokumentációban lévő szerződés-tervezetet a szerződéskötés alapjául. 

 

4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítanak 

bennünket, akkor a szerződést a felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalma szerint 

megkötjük, és a szerződést teljesítjük a felhívásban, a dokumentációban és az 

ajánlatunkban részletezettek szerint, a felolvasólapon meghatározott ellenszolgáltatásért. 

 

5. Kijelentjük, hogy társaságunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / 

középvállalkozásnak minősül / nem tartozik a törvény hatálya alá.* 

 

 

 

 

…………………………, 2011. …………………………hó……nap 

 

………………………………………… 

cégszerű aláírás 
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9. sz. melléklet 

 

 

NYILATKOZAT A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEKRŐL* 

 

„GPS alapú ökoturisztikai fejlesztések a Keszthelyi-hegységben” 

 

 

 

 

Alulírott…………………………..(név), mint…………………………………...(cégnév) 

ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó/erőforrást biztosító szervezet* cégjegyzésre jogosult 

képviselője nyilatkozom, hogy cégünk kizárólag az alábbi pénzügyi intézménynél vezet 

folyószámlát, mely összes intézménytől származó banki igazolást az ajánlatban csatoltuk:  

 

 

Sorszám Számlavezető bank neve Pénzforgalmi jelzőszám 

1.   

2.   

Stb.   

 

 
…………………………, 2011. …………………………hó……nap 

 

…… 

…………………………………… 

cégszerű aláírás 

 
 

 

 

 

*A nyilatkozat mögé kell csatolni a pénzügyi intézmények igazolásait!  
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IV. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 

(tervezet) 

amely létrejött egyrészről 

 

a Keszthelyi Hegység Alapítvány 

(székhely: 8316 Vállus, Rákóczi Ferenc út 61.; képviseli: Lakatos Adrienn elnök), mint 

megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

 

másrészről 

 

a …...........................................   

(székhely: ….................................., cégjegyzékszám: .................................., adószám: 

.................................., képviseli: ..................................), mint szállító (a továbbiakban: 

Szállító) 

 

között az alábbi feltételekkel
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I. Előzmények 

 

1.1./ A szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint a közbeszerzésekről szóló 2003. 

évi CXXIX. törvény (Kbt.) 22. §-a (1) bekezdésének f) pontja szerinti ajánlatkérő 

szervezet 2011. május 5. napján közösségi egyszerű közbeszerzési eljárást indított „GPS 

alapú ökoturisztikai fejlesztések a Keszthelyi-hegységben” című beszerzés tárgyában. 

 

1.2./ Az 1.1./ pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban az I. rész-ajánlattételi 

területen () / II. rész-ajánlattételi területen () a Megrendelő számára a legkedvezőbb 

érvényes ajánlatot a Szállító tette. 

 

1.3./ A Felek rögzítik, hogy jelen szerződésüket a fentiekben meghatározott közbeszerzési 

eljárás eredményeként az eljárás alapját képező ajánlati felhívás, valamint dokumentáció 

és a Szállító által benyújtott ajánlat tartalma szerint kötik meg. 

 

II. A szerződés tárgya 

 

2.1./ A Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli a Szállítótól a jelen 

szerződés 1. számú mellékletében részletesen meghatározott termékek Megrendelő 

részére történő leszállítását a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint. 

 

2.2./ A Szállító a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelő által igényelt, a 

jelen szerződés 2.1./ pontja alapján a szerződés 1. számú mellékletében részletesen 

meghatározott termékeket a jelen szerződésben foglaltak szerint a Megrendelő részére 

leszállítja. 

 

III. A teljesítés helye és határideje 

 

3.1./ A Szállító a jelen szerződés tárgyát képező termékeket a Megrendelő 8316 Vállus, 

Rákóczi Ferenc út 61. irodahelyiségébe köteles szállítani, és ott azokat a megrendelő 

kapcsolattartója részére a jelen szerződés 3.3./ pontja szerinti átadás-átvételi eljárás útján 

átadni. 

 

(I. rész-ajánlattételi terület esetén) 

3.2.1./ A Felek rögzítik, hogy a Szállító a jelen szerződés 1. számú mellékletében 

meghatározott termékek a szerződés aláírásától számított 30 napon belül köteles 

szállítani. A Megrendelő a szerződés aláírásával egyidejűleg írásos listát ad át a 

Szállítónak azokról az eszközökről, melyeket kell leszállítani. 

 

3.2.2./ A Felek rögzítik, hogy a megrendelés csak írásban történhet (postai úton, faxon, 

vagy e-mailben), s megrendelés leadására kizárólag a Megrendelő 7.1 pontban 

meghatározott kapcsolattartója jogosult. A megrendelés kézhezvételét a Szállítónak 

írásban (postai úton, faxon, vagy e-mailben) vissza kell igazolnia.  

 

(II. rész-ajánlattételi terület esetén) 

3.2.1./ A Felek rögzítik, hogy a Szállító a jelen szerződés 1. számú mellékletében 

meghatározott termékek a szerződés aláírásától számított 30 napon belül köteles 

szállítani. A Megrendelő a szerződés aláírásával egyidejűleg írásos listát ad át a 

Szállítónak azokról a termékekről, melyeket kell leszállítani. 
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3.2.2./ A Felek rögzítik, hogy a megrendelés csak írásban történhet (postai úton, faxon, 

vagy e-mailben), s megrendelés leadására kizárólag a Megrendelő 7.1. pontban 

meghatározott kapcsolattartója jogosult. A megrendelés kézhezvételét a Szállítónak 

írásban (postai úton, faxon, vagy e-mailben) vissza kell igazolnia.  

 

3.3./ A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek 

Megrendelő székhelyére történő érkezésekor közös átadás-átvételi eljárást tartanak. 

 

Amennyiben a Megrendelőhöz érkezett termékek megfelelnek a jelen szerződés 

mellékletét képező ajánlattételi felhívás, dokumentáció és az ajánlat tartalmának, 

valamint a jelen szerződés feltételeinek, a megrendelő 7.1. pontban meghatározott 

kapcsolattartója az átadás-átvételi eljárást követően – (I.-II. rész-ajánlattételi terület esetén 

) a 6.2./ pontban foglaltak figyelembe vételével – teljesítésigazolást ad a Szállító részére. 

 

3.4./ A Szállítóval szemben kötbérfizetési kötelezettség érvényesíthető a Megrendelő 

részéről a szerződés tárgyát képező termékek késedelmes szállítása esetén, a jelen 

szerződés 3.2./ pontja szerinti határidők lejártát követő naptól. (A kötbérfizetési 

kötelezettség az egyes megrendelésekhez kapcsolódó szállítások késedelmes teljesítése 

esetén külön-külön is beállhat.) A Szállító késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel 

érintett naptári napokra vonatkozóan napi 50.000,-Ft, azaz Ötvenezer forint kötbért 

köteles fizetni a Megrendelő részére, mely követelését a Megrendelő a Szállító 

végszámlájából történő levonás útján érvényesíthet. A Szállító mentesül a kötbér 

megfizetése alól, ha a Megrendelő mulasztása miatt esett késedelembe. A Megrendelő 

késedelmi kötbért legfeljebb a vételár 20 %-áig terjedő mértékben érvényesíthet. 

Amennyiben Szállító késedelme megrendelésenként vagy összességében a 20 napot 

meghaladja, a Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől. Ebben az esetben a Szállító a 

vételár megfizetésére nem tarthat igényt, továbbá a vételár 25 %-ának megfelelő 

meghiúsulási kötbért köteles megfizetni az elállás napját követő 15 napon belül. A 

Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő 

egyéb jogait is. A szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) erre vonatkozó 

szabályok szerint akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. 

 

IV. Fizetési feltételek 

 

4.1./ A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek vételára 

mindösszesen ………………….. Ft (azaz …………………………………….. forint) + 

ÁFA, amely összeg tartalmazza a Szállító jelen szerződés teljesítése érdekében felmerült 

valamennyi költségét és kiadását is, különös tekintettel a jelen szerződés tárgyát képező 

termékek ellenértékére, illetve azoknak a megrendelő székhelyére történő szállításának 

költségére. 

 

4.2./ A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek vételára a 

résszámla és a végszámla teljesítését követően utólag esedékes.  

 

Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Kbt. 305.§-a szerint történik. 

 

Pénzügyi fedezetet a Keszthelyi-Hegység Alapítvány biztosítja. 
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A munkák finanszírozása az Nyugat-dunántúli Operatív Program, „A balatoni térség 

turisztikai vonzerejének növelése” jogcím keretén belül az Európai Unió támogatásból és az 

ajánlatkérő saját forrásából történik. 

 

1. rész-ajánlattételi terület, illetve 2. rész-ajánlattételi terület: 

Rész számla benyújtására az Ajánlatkérő lehetőséget biztosít. Pénzügyi teljesítés az 

Ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően.  

Mind a résszámla, illetve végszámla összegét az Ajánlatkérő a számla kézhezvételétől 

számított 15 napon belül átutalja a nyertes Ajánlattevőnek. 

 

 

4.3./ Amennyiben a Megrendelő a 4.1./ pont szerinti vételárat az esedékességet követő 8 

napon belül egyszeri írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg, a Szállító a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 301/A. §-a szerinti késedelmi kamatra 

jogosult. 

V. A Felek jogai és kötelezettségei 

 

5.1./ A Szállító köteles a jelen szerződés tárgyát képező termékeket a 3.2./ pontban 

meghatározott határidőn belül a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti műszaki 

tartalommal, az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, illetve az ajánlatban 

meghatározottak szerint a Megrendelő székhelyére szállítani és ott – a 3.3./ pont szerinti 

átadás-átvételi eljárás útján – a megrendelő birtokába bocsátani. A vételár kifizetésével a 

termékek tulajdonjoga a Megrendelőre száll át. 

 

5.2./ A Szállító köteles a Megrendelőt a teljesítés várható idejéről legalább három nappal 

megelőzően értesíteni. 

 

5.3./ A Szállító a jelen szerződés tárgyát képező termékeket sértetlenül, azok épségét 

biztosító csomagolásban köteles átadni a Megrendelőnek. 

 

5.4./ A Szállító a szerződés teljesítésekor köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni a 

jelen szerződés tárgyát képező termékek lényeges tulajdonságairól (I. rész-ajánlattételi 

terület esetén) és az azok üzemeltetésével kapcsolatos követelményekről. A Szállító 

köteles továbbá a jelen szerződés tárgyát képező termékek rendeltetésszerű 

használatához, felhasználásához szükséges mindennemű tájékoztatást és információt 

írásban megadni. 

 

5.5./ A Szállító szavatol azért, hogy harmadik személynek a jelen szerződés tárgyát 

képező termékek tekintetében nincs olyan joga, amely a Megrendelő tulajdonszerzését 

akadályozza vagy korlátozza. 

 

A Szállító szavatol továbbá azért is, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek a 

rendeltetésszerű használatra minden további feltétel nélkül alkalmasak. 

 

5.6./ A szerződést a Kbt. 304. §-ának (1) bekezdése alapján a Szállítónak – a jelen 

pontban írtak kivételével – önállóan kell teljesítenie. 

 

A Szállító teljesítésében a Kbt. 304. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel 

kizárólag az ajánlatában a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozóként megjelölt …………………………..... (székhely: 
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………………………………………………..., Cg: ………………………, képviseli: 

……………………………….) valamint a Kbt. 69. § (8) bekezdés szerinti esetben 

megnevezett …………………………..... (székhely: 

………………………………………………..., Cg: ………………………, képviseli: 

……………………………….) vehet részt alvállalkozóként, a szerződés teljesítését tíz 

százalékát elérő vagy meghaladó, illetve tíz százalékát el nem érő mértékben. Ezen 

alvállalkozók nem vehetnek igénybe saját teljesítésük tíz százalékát meghaladó 

mértékben alvállalkozót vagy teljesítési segédet. 

 

5.7./ A Megrendelő – a szállító szerződésszerű teljesítése esetében – köteles a 4.1./ 

pontban meghatározott vételárat esedékességkor a jelen szerződésben foglaltak szerint a 

Szállítónak megfizetni. 

 

5.8./ A Megrendelő a minőségi vizsgálatot köteles haladéktalanul, de legkésőbb az 

átvételtől számított nyolc nap alatt megkezdeni és azt a megvizsgáláshoz szükséges idő 

alatt folyamatosan elvégezni. 

 

Ha a Megrendelő szerint a szállított termékek nem felelnek meg a szerződésben foglalt 

követelményeknek, akkor a Ptk. 306. §-nak megfelelően az alábbiakat kérheti: 

 

a) elsősorban – a Megrendelő választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, 

kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szállítónak a 

másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget 

eredményezne, figyelembe véve a szállított termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a 

szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a Megrendelőnek okozott 

kényelmetlenséget; 

b) ha a Szállító a kijavítást, illetve a kicserélést a megadott ésszerű határidőn belül nem 

vállalja, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni – a Megrendelő választása szerint 

– megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt 

elállásnak nincs helye. Amennyiben a Szállító már részben teljesített, a Megrendelő az 

elállást csak a fennmaradó rész tekintetében gyakorolhatja. 

 

A Felek rögzítik, hogy a kijavításra vonatkozó igény esetén – a hiba, valamint a hiba 

kijavítására meghatározott határidő egyidejű közlése mellett – a Megrendelő jogosult a 

4.1./ pontban meghatározott vételár legfeljebb 20 %-ának a hiba maradéktalan 

kijavításáig történő visszatartására. 

 

A Szállító a visszatartás jogszerű gyakorlása esetén késedelmi kamatot és kártérítést nem 

követelhet, köteles továbbá a hibát saját költségén a Megrendelő által tűzött határidő 

lejártáig kijavítani. 

 

A Megrendelő elállása esetén a Szállító a vételár 25 %-ának megfelelő meghiúsulási 

kötbért köteles megfizetni az elállás napját követő 15 napon belül. (Amennyiben a 

Megrendelő az elállást csak a teljesítés egy része tekintetében gyakorolja, a meghiúsulási 

kötbér csak az ezen résszel arányos vételár után számítandó.) A Megrendelő 

érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. A 

szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 

évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) erre vonatkozó szabályok szerint akkor is 

követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. 
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5.9./ A Felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 

amely a jelen szerződés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, 

vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felelős. 

 

VI. Garanciavállalás, jótállás 

(csak az I. rész-ajánlattételi terület vonatkozásában) 

  

6.1./ A felek rögzítik, hogy a szállító a szerződés aláírásával a jelen szerződés tárgyát 

képező az informatikai eszközök vonatkozásában azok zavartalan, hibátlan működéséért a 

pályázati anyagban szereplő időtartamra – teljes körű – jótállást köteles vállalni.  

 

6.2./ A Megrendelő a jótállás körébe tartozó hibák észlelése esetében haladéktalanul, de 

legkésőbb három napon belül köteles a szállítót írásban (postai úton, faxon, vagy e-

mailben) értesíteni a hiba felmerüléséről, jellegéről, valamint az általa érvényesíteni 

kívánt jótállási igényekről (hibajelentés). A jótállási igény érvényesítése tekintetében a 

szerződés 5.8./ pontjában írtak irányadók. 

 

6.3./ A Felek rögzítik továbbá, hogy a hibaelhárítás körében kicserélt termékekre nézve a 

jótállás időtartama a kicserélés időpontjával újra elkezdődik. 

 

6.4./ A Felek rögzítik, hogy a Szállító a jótállás körében végzett hibaelhárításért 

ellenszolgáltatást és költségtérítést nem követelhet. 

 

VII. Egyéb rendelkezések 

 

7.1./ A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan kapcsolattartó 

 

- a Megrendelő részéről: Lakatos Adrienn (tel.:) 

- a Szállító részéről: ……………………. (tel.: ………………..) 

 

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő kapcsolattartója a jelen szerződésben meghatározott 

nyilatkozatokon túl egyéb, a szerződéssel kapcsolatos, önálló, hatályos jognyilatkozatot 

nem tehet. 

 

7.2./ A Szállító képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a társaság 

jogképes, bejegyzett és az ajánlat benyújtását megelőző 60 napnál nem régebbi 

cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal (aláírás-mintával) igazolt adataiban változás nem 

történt, és a jelen szerződés aláírására teljes körű felhatalmazással rendelkezik. 

 

7.3./ A Felek megállapodnak, hogy a jelen szállítási szerződést – különös tekintettel a 

vételárra, illetve a felek jogaira és kötelezettségeire – csak közös megegyezéssel, írásban, 

a Kbt. 303. §-ának figyelembe vételével módosíthatják. 

 

7.4./ A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésen alapuló esetleges vitás kérdéseiket 

elsősorban peren kívüli tárgyalás útján kívánják rendezni. Ennek eredménytelensége 

esetén vitáik eldöntésére a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szabályai 

alapján a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. 

 

7.5./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 1959. évi IV. törvénynek (Ptk.) a szállítási szerződésre, a szerződésekre vonatkozó 
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általános rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvénynek 

(Kbt.) a szerződések módosítására és teljesítésére vonatkozó szabályai irányadóak. 

 

7.6./ A Felek kijelentik, hogy jelen szerződést az ajánlattételi felhívás, az ajánlati 

dokumentáció, a kiegészítő tájékoztatás és az ajánlat tartalmának megfelelően kötötték 

meg. 

 

7.7./ A Felek a jelen szállítási szerződést elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit 

egyezően értelmezték, és ezt követően jóváhagyólag, cégszerűen írták alá. 

 

A jelen szerződés 3 eredeti példányban készült, melyekből 2 példány a Megrendelő, 1 

példány a Szállító birtokába kerül. 

 

 

Melléklet: 

 

- 1. számú melléklet – a szerződés tárgyát képező termékek listája és ára 

 

Vállus, 2011……………….. 

 

 

 

 

Lakatos Adrienn …................................. 

elnök 

Megrendelő 

… 

Szállító 
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1. számú melléklet a Szállítási szerződéshez 

a szállításra kerülő termékek  

 

(I. rész-ajánlattételi terület) 

 

 

 

Eszköz típusa Eszköz típus-

megnevezése 

(cikkszáma) 

Eszköz 

gyártója 

Eszköz 

egységára 

(nettó 

Ft/darab) 

Darabszáma Eszköz 

összára 

(nettó Ft) 

      

      

      

      

      

      

Vételár (nettó Ft)  

 

 

 

Szállításra kerülő 

típus-megnevezése 

típus-

megnevezése 

(cikkszáma) 

egységára (nettó 

Ft/darab) 

kellékek 

összára 

(nettó Ft) 

    

    

    

    

    

    

Vételár (nettó Ft) 
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(II. rész-ajánlattételi terület) 

 

 

szükséges áruk megnevezése 

Igényelt 

mennyiség 

(db) 

egységára 

(nettó 

Ft/darab) 

összára (nettó Ft) 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

    

    

    

    

    

 
   

 
   

Vételár összesen (nettó Ft)  

 


