
1 
 

KECSKEMÉTI JUNIOR SPORT NONPROFIT KFT. 

 (6000 KECSKEMÉT, IZSÁKI ÚT 1.) 

 

 

 

 

 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

 

az 

 

„Új mobil jégpálya beszerzése” 
 

 

tárgyú, a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló nyílt 

közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

 

 

 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartalom: 

 

I.  Eljárást megindító felhívás 

II. Közbeszerzési dokumentumok 

III.  Műszaki leírás 

IV.  Szerződéstervezet 

V.  Iratminták 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

 

TARTALOMJEGYZÉK 
 

 

 

I. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 3 

II. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 20 

1. Az eljárás általános feltételei 21 

2. Kiegészítő tájékoztatás 22 

3. Teljesség és pontosság 22 

4. Ajánlattétel költségei 22 

5. Ajánlati kötöttség 22 

6. Több változatú (alternatív) ajánlat 22 

7. Tájékoztatás 23 

8. Közös ajánlattétel 23 

9. Ajánlati ár 24 

10. Formai követelmények 25 

11. Kapcsolattartás az Ajánlatkérő és az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárás alatt 25 

12. Az ajánlatok bírálata 25 

13. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó 

információk 27 

14. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 27 

III. MŰSZAKI LEÍRÁS 28 

IV.SZERZŐDÉSTERVEZET 32 

V. Nyilatkozatminták, formanyomtatványok 42 

 

 

  



3 
 

I. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 
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Eljárást megindító felhívás  

 

 

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, és telefaxszámai: 

 

Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. 

 

Székhely:   6000 Kecskemét, Izsáki út 1. 

Cg.:   03-09-131712 

Adószám:    26338958-2-03 

Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt. 

Bankszámlaszám:   12076903-00143519-01400000 

Képviseli:    Ivkovicné Béres Tímea ügyvezető 

 

 

2. Ajánlatkérő nevében eljár: 

 

Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. 

 

Székhely:    1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 66. I. em. 5. 

Tel:     +36-1/7807811 

Fax:     +36-1/7978719 

Email:     kozbeszerzes.meditkonzult@meditkonzult.hu  

Képviseli:    dr. Kiss Balázs, ügyvezető 

 

 

3. A választott eljárás 

 

Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 113. § (1) 

bekezdés alapján a Kbt. Harmadik része szerinti összefoglaló tájékoztató közzétételével induló nyílt 

közbeszerzési eljárást kezdeményez.  

 

Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 

igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. 

(X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) előírásait figyelembe 

véve fog eljárni. 

 

 

4. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye 

és pénzügyi feltételei 

 

Ajánlatkérő jelen eljárást megindító felhívás mellékleteként közbeszerzési dokumentumokat készít. 

 

A közbeszerzési dokumentumok elektronikus úton, közvetlenül, korlátlanul, teljes körűen és 

térítésmentesen kerülnek rendelkezésre bocsátásra a https://ekr.gov.hu/ linken mindazon gazdasági 

szereplő részére, akiket az Ajánlatkérő ajánlattételre fel kíván hívni.  

 

A közbeszerzési dokumentumok másra át nem ruházhatóak. 

 

5. Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

 

„Új mobil jégpálya beszerzése” 

 

https://ekr.gov.hu/
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6. A beszerzés tárgya és mennyisége: 

 

„Új mobil jégpálya beszerzése” 

 

CPV-kód:   37480000-6  (Gépek vagy berendezések szabadidős felszerelésekhez) 

 

 

40 x 20 méter alapterületű mobil jégpálya EPDM hűtőcső rendszerrel, junior hockey palánkkal 

szerelve olyan jégpálya fagyasztó berendezéssel ellátva ami - 5 Celsius fokon tartja a jeget. Az 

alászigetelést styrodur 50 mm vastagságú  rögzített szegéllyel ellátott szigetelő lemez biztosítja és 10 

mm belüli vízszintes elhelyezés szükséges. 

Vízzáró réteget vízálló ragasztással ellátott fólia biztosítja. A hűtőgép méretezéséhez figyelembe kell 

venni az üzemidőt, ami az időjárástól függően várhatóan október közepe és április közepe közötti 

időszak, amely alapján a hűtőgép energia felvétele nem lehet több mint 3 x 200 amper. 

A hűtőrendszert ethylen- glikol-víz -20 Celsius fokos keverékével kell feltölteni. A hűtési vezeték 

tágulási tartállyal kell rendelkezzen, és az ehhez csatlakozó szigetelt gerincvezetékkel csatlakozik a 

pályához. 

A palánk rendszer 20x40 illetve 40x40 mm felületkezelt  zártszelvény kereten 120 cm magasságú 6 

mm fehér színű PE lemezzel van ellátva. A korong vezető PE lemez 10 x 200 mm méretű. Az ívek 6-8 

méter rádiuszúak.  

A kivitelezési munkák tartalmazzák a +10 százalékos tartalék glikol töltetet az utántöltéshez valamint 

a jégfestés és a vonalazás is a kivitelezés része. A palánk fölött az alapvonalak mögötti részt 

korongfogó hálóval kell ellátni 60 x 2 méter méretben 3 x 3 cm hálóosztással. 

A légkezelést légszárító berendezés látja el 7 liter / óra légszárító kapacitással. 

A járó felületet  10 mm vászonbetétes gumiszőnyeggel kell borítani 100 m2 -en. 

A jégpályához biztosítani kell egy minimum 200 W teljesítményű fél automata élező gépet 10 db 

tartalék élező koronggal. 

Biztosítani kell 20 lábas méretben 2 db szárító konténert és 6 db felszerelés megőrző és raktározó 

konténert. 

 

 

 

    Alaprajzi kialakítás 

A beruházás főrésze maga a pályatest. Úgy kell elhelyezni az építési helyen, hogy a későbbi 

ütemekben megépítendő lelátók, és kiszolgáló helyiségek helyigényét is figyelembevettük. A pályatest 

befoglaló mérete 40 x 20m. A test rétegrendje az alábbiak szerint alakul: 

1. rétegrend – pályatest 

• 3-5 cm jégréteg 

• 800 m2 EPDM hőcserélő profil 

• Vízzáró réteg 

• 5 cm lépésálló hőszigetelés (pl Roofmate SL 1,25x06) 

• tömörített altalaj 

• termett talaj 

 

A jégfelület körül horganyzott acél tartószerkezetű palánk található, mely 20x40mm illetve 40x40mm 

zártszelvényből készül, min. 6mm vastagságú -20C fokig törésálló műanyag borítással, szövetségi 

előírás szerinti méretben, 4 db személybejáróval. A palánk rendszer 40 x 40 mm felületkezelt  

zártszelvény kereten 120 cm magasságú 6 mm fehér színű PE lemezzel van ellátva. 

Korong vezető PE lemez 10 x 200 mm méretű. Az ívek 6-8 méter rádiuszú kell legyenek.  
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A palánk alkalmas nyáron „inline” görhoki játékra is. 

 

A szükséges méretű szociális helyiségeket az első ütemben konténerekből telepített egységekkel 

oldjuk meg. Ebben az egységben található meg: 

 

• 6db felszerelésmegőrző és raktározó konténer 

• 2 db szárító konténer 

 

Parkolás 

Parkolás a Benkó Zoltán Szabadidőközpont parkolójában megoldott. 

Előzetes becslések szerint a jégpályán egyszerre maximum 50 fő tartózkodik az edzések alatt, 

beleértve az oktató, kiszolgáló személyzetet is. 

 

 

A jégpálya gépészeti rendszere 

 

A jégfelület hűtését  speciális csőrendszer biztosítja megfelelő osztásban elhelyezve, mely rendkívül jó 

hőátviteli tulajdonságával képes garantálni a folyamatos üzemet fedés nélkül is, és emellett elviseli a 

jég dilatációk okozta feszültségeket. Minden egyes hűtőcső gömbcsappal leszakaszolható, hogy egy-

egy cső meghibásodása esetén a hűtési üzemet ne kelljen leállítani. A jégfelület alatti 5cm vastag nagy 

terhelhetőségű lépésálló vízálló hőszigetelés megakadályozza a talaj felé a hűtési veszteséget és 

megóvja a talaj lefagyását, ezen kívül biztosítja a megfelelő hordfelület szilárdságát a jégpálya 

számára. A csőrendszer és szigetelés között összehegesztett fólia adja a vízzáró réteget. 

Az elosztó és gyűjtő csőhálózat megfelelő kialakítása  biztosítja a hűtőfolyadék egyenletes hidraulikai 

elosztását és a jégfelület egyenletes hűtését. Az osztó és gyűjtő csövek a jégpálya rövidebb oldalán 

lesznek elhelyezve, és olyan kialakításúak, hogy a jégpálya és a csövek hőtágulás okozta mozgását 

rugalmasan felveszik. Az elosztó és gerincvezeték valamint  a mobil gépházban lévő kiszolgáló 

gépészeti  egységek 50 mm vastag páravíz záró szigeteléssel vannak ellátva a hűtési veszteség 

csökkentésére,  ezzel  garantált  az energiatakarékos üzemvitel, mivel a hűtési teljesítmény a jégpálya 

hűtésére fordítódik. 

 

Hővisszanyerővel ellátott folyadékhűtő adatai:  

 

Kompresszor:  

- 150 KW -7/-10 C, hűtőközeg R 404A. Három fokozatú teljesítmény szabályzás.  

Keringtető szivattyú: 

- fordulat 2800 1/min, Szállítási mennyiség 27 m3, emelőmagasság 1-1,9 m, teljesítmény 4,2 

KW, Glykol álló.  

Kondenzátor:  

- Stefani 270 KW scs 080, 4 db 800 mm ventilátor, fokozatmentes szabályozással 

Elpárologtató:  

- SWAP V200T x 140 lemezes hőcserélő.  

Hővisszanyerő:  

- SWEP B 22 x 80 hőcserélő.  
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Beépített védelmek: 

 

Kompresszor: 

- olajnyomás szenzor, belső tekercs védelem KRIWAN, nyomógőz szenzor, motorvédők a 

vezérlőszekrényben, alacsonynyomás védelem, magasnyomás védelem, túlterhelés védelem, 

karterfűtés, PLC-vel vezérelt indítási védelem, leállítás alacsony nyomáson (leszivatással), GSM SMS 

hibafelügyeleti rendszer az összes hibára 

Elpárologtató: 

- belépő hőmérséklet mérés és szabályozás, kilépő hőmérséklet mérés és 

szabályozás,folyadékáramlás figyelés, elektromos tartályszint mérés és figyelés, GSM SMS 

hibafelügyeleti rendszer az összes hibára 

Kondenzátor: 

- fokozatmentes szabályozás, motorvédelem, magas nyomás esetén teljesítmény 

visszaszabályozás, GSM SMS hibafelügyeleti rendszer 

  

 

Szivattyú: 

- motorvédelem, tartályszint figyelés, folyadékáramlás figyelés, GSM SMS hibafelügyeleti 

rendszer az összes hibára 

Vezérlés: 

- PLC vezérlés teljes berendezésre, SMS küldés áramszünet esetén, SMS küldés berendezés 

lekapcsolása esetén, informatív LCD kijelző az egész folyamatra 

 

Vázszerkezetre épített berendezés, Forgócsapos daruzófülekkel szerelve, Ikerhűtő esetén külső puffer 

tartály, burkolata horganyzott.  

 

Befoglaló méretek : (h x m x sz) 3700mm x 2450mm x 2500 mm  

Súly kb: 2100 kg 

Daruzó fülek teherbírása 4 x 1000kg 

Hűtőközeg töltet 39 kg R404A 

 

A jégpálya világítási szükséglete min 600lux/m2 

 

A kivitelezési munkák tartalmazzák a +10 százalékos tartalék glikol töltet az utántöltéshez valamint a 

jégfestés és a vonalazás is a kivitelezés része.A palánk fölé az alapvonalak mögötti részt korongfogó 

hálóval kell ellátni 60 x 2 méter méretben 3 x 3 cm halóosztással. 

A légkezelést légszárító berendezés látja el 7 liter / óra légszárító kapacitással. 

A járó felületet   10 mm vászonbetétes gumiszőnyeggel kell borítani 100 m2 -en. 

A jégpályához biztosítani kell egy minimum 200 W teljesítményű fél automata élező gépet 10 db 

tartalék élező koronggal. 

 

 

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, 

eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető 

meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése 

alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy 

egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia 

kell. 
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7. A teljesítés határideje:  

 

A szerződés teljesítésének határideje: a szerződéskötés aláírásától számított 30 nap. A Vevő 

előteljesítést elfogad. 

 

 

8. A teljesítés helye:  
 

6000 Kecskemét, Nyíri út 42. Hrsz.: 10975/1 

NUTS: HU331 

 

 

9. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:187. §-ára, amely alapján: 

- Ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárt. 

- Ajánlatkérő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha 

kötbérigényét nem érvényesítette  

 

 

Késedelmi kötbér: Ha ajánlattevő - olyan okból, amelyért felelős - késedelmesen teljesít, 

az ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke a 

szerződéses nettó ellenszolgáltatás 1%-a/nap. Amennyiben a 

késedelmi kötbér összege eléri vagy meghaladja a szerződéses nettó 

ellenszolgáltatás 10%-át, azaz a késedelemmel érintett napok száma a 

10 napot eléri, vagy meghaladja, az Ajánlatkérő jogosult – anélkül, 

hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - a szerződést felmondani, és 

a meghiúsulási kötbért követelni. 

 

Hibás teljesítési kötbér:  Ha ajánlattevő - olyan okból, amelyért felelős - hibásan teljesít, a 

teljes nettó szerződéses összeg 1 %-a/alkalom összegű hibás teljesítési 

kötbér megfizetésére köteles. Amennyiben a hibás teljesítési kötbér 

alkalmazásának száma eléri vagy meghaladja az öt alkalmat, az 

Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, és meghiúsulási kötbért 

követelni. 

 

Meghiúsulási kötbér:     Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős – 

meghiúsul, Ajánlatkérő - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének 

megfelelően - meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a 

szerződéses nettó ellenszolgáltatás 20%-a. 

 

Jótállás:  Minimális mértéke 36 hónap. 

Az egyes eszközbeszerzésekre vonatkozó jótállási idő az eszközök 

átadásának időpontjától kezdődik. A többletjótállás időtartama 

értékelési szempont. 
 

       Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő jótállási biztosítékot ír elő, amelynek mértéke a szerződés 

szerinti és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 % -a és amely a 

szerződés teljesítésének időpontjától a jótállási kötelezettség lejárata 

napjáig tart. A jótállási igények teljesítésére kikötött biztosítékot 

legkésőbb a szerződés teljesítésének időpontjában kell rendelkezésre 

bocsátani a szerződő fél választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés 

a) pontjában meghatározott módon. Ajánlattevő ajánlatában köteles 
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csatolni nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a jótállási biztosítékot a 

Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre benyújtja. 

 

 

10. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásainak feltételei 

 

Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, 

figyelemmel a Ptk. 6:130 § (1) bekezdés rendelkezéseire. 

 

Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. 

 

A kifizetés során a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 

CXXVII. törvény rendelkezései irányadóak. 

 

A szerződés TAO támogatásból a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás 

kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 

visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet jogszabályi előírások alapján 

kerül finanszírozásra. 

 

Ajánlatkérő előleget és részszámlázási lehetőséget nem biztosít. 

 

Fizetési késedelemhez kapcsolódóan irányadóak a Ptk. 6:155. § vonatkozó rendelkezései. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:187.§ -ára a kötbérek vonatkozásában. 

 

 

11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot: 

 

Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot. 

 

 

12. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:  
 

Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét nem biztosítja jelen eljárás során tekintettel arra, hogy az 

eljárás tárgyát képező berendezés szorosan összefüggő, egységes jellegére tekintettel a részajánlattétel 

lehetőségének biztosítása sem gazdaságilag, sem szakmai szempontból nem ésszerű.  

 

 

13. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: 

 

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) 

pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan szempontok szerinti 

értékeli, amelyek között az ár vagy költség is szerepel.  

 

 

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat megítélésére szolgáló bírálati részszempontok és azok 

súlyszámai:  

 

Részszempont Súlyszám 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) 80 

2. részszempont: Többletjótállás időtartama (hónap, max. 24 hónap) 20 
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A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok 

részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 

pont. 

 

A részszempontok esetén az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a 

ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát 

adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány 

szerint kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett. 

 

 

1. részszempont: Ajánlati ár (nettó HUF) súlyszám: 80  

 

Az 1. részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a 

további megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. Az 

ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít. 

 

A pontozás módszere: 

 

          A legjobb  

P =    ----------  ( P max – P min ) + P min  

          A vizsgált   

  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa, azaz 10   

P min: a pontskála alsó határa, azaz  0 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

 

 

2. részszempont: Többletjótállás időtartama (hónap, max. 24 hónap) 

 

A 2. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, a 

további megajánlott értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. 

 

A pontozás módszere: 

 

𝑃 =
𝐴vizsgált

𝐴legjobb

(𝑃max − 𝑃) + 𝑃min 

 

 

ahol 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa, azaz 10   

P min: a pontskála alsó határa, azaz 0 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Ajánlatkérő előírja, hogy a jótállás esetén a kötelező minimumvállalás 36 hónap, az ezt meghaladó 

időtartam kerül értékelésre. A 24 hónapot elérő, vagy azt meghaladó többletjótállási időtartam 

megajánlása a maximális 10 ponttal kerül értékelésre. Amennyiben Ajánlattevő nem vállal 

többletjótállást, 0 pontot kap. 

 

A felolvasólapon kizárólag az értékelésre kerülő többletet kérjük feltüntetni. 



11 
 

 

14. A kizáró okok: 

 

14.1.  Kizáró okok: 

  

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 

olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt 

kizáró okok bármelyike fennáll. 

 

14.2. A kizáró okok igazolási módja: 

 

Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 

17. § (1) bekezdés szerint nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról. 

 

Az ajánlattevő az alvállalkozója és az adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más 

szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 17. § 

(2) bekezdése tekintetében nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és 

q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról. 

 

Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti 

nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, arról, hogy a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a 

továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált 

tényleges tulajdonosát meg tudja-e nevezni. 

 

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését 

megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az 

igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. 

 

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során 

következnek be. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára. 

 

Az EKRr 12. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok 

fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, 

amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-

ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy 

mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól 

függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési 

eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott 

esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. 

 

15.  Alkalmassági követelmények: 

 

 

Az alkalmassági követelmények és a Kbt. 65. § (1) bekezdésében foglaltak, melyek fennállását a 

nyertes ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő felhívására köteles 

igazolni. 

 

Az ajánlatkérő nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményt. 
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Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

 

 

Az ajánlattevők műszaki-szakmai 

alkalmasságának megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

Az ajánlattevők műszaki-szakmai 

alkalmasságának minimum követelménye(i): 

 

M/1. 

 

Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) 

bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja 

alapján az eljárást megindító felhívás 

feladásának időpontjától visszafelé számított 

három év (három év alatt befejezett, de 

legfeljebb hat éven belül megkezdett) 

legjelentősebb szállításainak ismertetését. 

 

 

Az igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a 

következő adatokat kell tartalmaznia: 

- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja 

év/hónap/nap pontossággal)  

- a szerződést kötő másik fél megnevezését, 

székhelyét; 

-  szállítás tárgyát és mennyiségét; 

- továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az 

előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 

történt-e. 

 

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden 

olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez 

a minimumkövetelményekben megfogalmazásra 

került. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. 

(X.30.) kormányrendelet 21/A §, illetve a 23. § 

foglaltakra. 

M/1.  

 

Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem 

rendelkezik az eljárást megindító felhívás 

feladásának időpontjától visszafelé számított 3 

év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül 

megkezdett a MJSZ Szakmai Bizottsága 

(Verseny Bírósági engedély) vagy a Nemzetközi 

Szövetség által kiadott hitelesítési engedéllyel 

rendelkező mobil jégpálya szállítására 

vonatkozó referenciával, amely jégpálya 

alapterülete elérte legalább a nettó 550 m2 

alapterületet. 

 

 Az EKRr 12. § (2) bekezdés alapján az 

alkalmassági követelményeknek megfelelés és a 

kizáró okok fenn nem állása igazolásának 

körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől 

olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon 

ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi 

közbeszerzési eljárásban az EKR-ben 

elektronikus úton már benyújtott. Ebben az 

esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, 

hogy mely korábbi eljárásban benyújtott 

igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. 

Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, 

hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e 

az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó 

igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, 

hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, 

hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való 

felhasználás céljára állították ki. 

 

 

 

 

 

A Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az 

Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény 

Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése 

szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a 

részvételre jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön 

jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány 

rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló 

elektronikus nyilvántartásokból is. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő 

csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények 
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teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles 

megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes 

adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági 

követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására 

vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti (külön) felhívására köteles 

benyújtani. 

 

A gazdasági szereplő által ajánlatában, részvételi jelentkezésében az ajánlatkérő erre vonatkozó, e § 

szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő 

azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a 

bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az 

ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az 

igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az 

ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy 

felvilágosítást kér. 

 

 

16. Hiánypótlás lehetőségének biztosítása:  

 

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja.  

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKRr 11. § (2)-(3) bekezdésére. 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésének megfelelően nem rendel el újabb hiánypótlást arra 

vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági 

szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb 

hiánypótlás. 

 

Ajánlatkérő a számítási hiba esetén a Kbt. 71. § (11) bek. szerint jár el, azzal az eltéréssel, hogy ha az 

ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel - a hiba és a javítandó érték, 

valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével -, felhívja az ajánlattevőt annak 

javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a 

közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve 

kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - 

adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan 

teljesítették, az ajánlat érvénytelen. 

 

 

17. Ajánlattételi határidő:  

 

https://ekr.gov.hu  
 

EKRr. 15. §, 16. § 

 

Az EKRr 15. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig 

kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. 

 

Az EKRr 16. § (1) alapján  Az ajánlattételi vagy részvételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak 

az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján 

igazoltan 

a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán [EKRr 22. § (2) bekezdés] az 

ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi vagy részvételi határidőt megelőző huszonnégy órában 

összesen legalább százhúsz percig, vagy 

b) - anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna - üzemzavar 

folytán [22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi vagy részvételi határidő alatt folyamatosan legalább 

https://ekr.gov.hu/
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huszonnégy óráig nem elérhető. 

 

A Kbt. 52. § (4) bekezdésén túl az EKRr 16. § (1) bek. szerinti esetben ajánlatkérő az ajánlattételi 

határidőt meghosszabbítja az EKR működésének helyreállítását követően, amelyről az EKR 

üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. A meghosszabbítás esetén Ajánlatkérő megfelelő időt, de 

legalább a hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két napot biztosít. Ha a 

módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladásától számított négy nap álljon rendelkezésre az 

ajánlat benyújtására. 

 

Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani az EKR 

működésének helyreállítását követően. Az EKR működésének helyreállításáról az EKR üzemeltetője 

tájékoztatást tesz közzé. A határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de legalább a 

hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két nap. 

 

 

18. Az ajánlat benyújtásának címe: 

 

https://ekr.gov.hu  
 

Ajánlattevő az ajánlatát kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül, az eljárás erre megadott 

felületén nyújthatja be. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell 

elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. 

 

19. Az ajánlattétel nyelve:  
 

Magyar 

 

 

20. Az ajánlatok felbontásának, ideje: 

 

Az EKR-ben rögzítettek szerint. 

 

 

21. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:  

 

Az ajánlatok felbontását ajánlatkérő a Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdéseiben meghatározottak szerint 

végzi. 

 

Az EKRr 15. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az 

ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. 

Az EKRr 15. § (4) bekezdése értelmében az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR 

végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. 

Az EKRr 15. § (5) bekezdése értelmében az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) 

bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a 

tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. 

 

22. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

 

Az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap. 

 

Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) 

bekezdésére. 

 

https://ekr.gov.hu/
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23. Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja és a szerződéskötés tervezett 

időpontja 

 

Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja: Ajánlatkérő Ajánlattevőket a Kbt. 

79. § (2) bekezdése szerint írásban értesíti az eljárás eredményéről. 

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 70. § (1) bekezdésének megfelelően az 

ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt fogja 

elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség 

fennállása alatt sor kerüljön. 

 

A szerződéskötés tervezett időpontja: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében 

rögzítetteknek megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdés 

szerinti] időtartama alatt köteles megkötni, azzal, hogy a szerződés nem köthető meg – a Kbt. 131. § 

(8) bekezdésében rögzített esetek kivételével – az írásbeli összegezés megküldése napját követő öt 

napos időtartam lejártáig. 

 

 

24. Ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 114. § (11) bekezdését: 

 

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdését. 

 

 

25. A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:  

Nem 

 

Egyéb információk: 
1. Formai előírások: Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül lehet 

benyújtani Az ajánlat részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll 

rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell elkészíteni. Az EKR űrlapjait 

meghaladóan benyújtandó igazolásokat/nyilatkozatot (dokumentumot) a gazdasági szereplő 

aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR 

felületén az erre a célra létrehozott blokkokban.  

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR-ben megtett nyilatkozatokra vonatkozóan 

támasztott követelmények az EKRr 10. § (1)-(4) bekezdése irányadó: 

 

(1) Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő 

a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum 

benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott 

dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú 

dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott 

dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a 

nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott 

dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban - a (4) bekezdésben foglalt eset kivételével - nem 

követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását. 

(2) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat 

megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell 

az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben 

elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott 

nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban vagy részvételi 

jelentkezésben, és az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a 

rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a 

csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni. 

(3) Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági 

kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír alapon 
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hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, ahol a papír 

alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett 

nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara - legalább fokozott biztonságú 

elektronikus aláírással vagy bélyegzővel - elektronikusan látta el hitelesítéssel. 

(4) Az ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdésétől eltérően elektronikus eljárás esetén azt írhatja elő, 

hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául 

szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), 

elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes 

bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. 

 

2. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKRr 11. § (2)-(3) bekezdése vonatkozásában, hogy 

amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok 

informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, 

illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő - ha azt nem tartja szükségesnek - nem köteles hiánypótlásra 

felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt 

követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az 

előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető 

meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az 

érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira 

figyelemmel kell eljárni. Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum 

eleget tesz a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező 

dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem 

olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához 

és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő - ha a közbeszerzési 

dokumentumokban eltérően nem rendelkezik - csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy 

szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az 

ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem 

határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem 

nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni. 

 

 

3. 13. § (1) Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet 

vagy - az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő 

esetében - a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az 

ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges 

hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem 

alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell 

tekinteni. 

 

 

Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell 

tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat. Ajánlattevőnek elektronikus űrlap formájában 

köteles az ajánlata részeként kitölteni (EKRr 11. § (1) bekezdés). 

 

4. Ajánlattevőnek és a kapacitást nyújtó szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz 

csatolni: 

 

1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés 

szerinti aláírás-mintáját; 
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Egyéni vállalkozónál, az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. 

törvény 10. § (1) bekezdése rendelkezései figyelembevételével, egyéni vállalkozó csatolja a 

képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó 

megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyéni 

vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű 

másolatának ajánlatában történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság 

igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat). 

 

2. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult 

személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott 

aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást; 

3. folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevőnek csatolni kell a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság 

által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, 

akkor az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő erre vonatkozó nemleges nyilatkozatát. 

Ajánlatkérő az EKR-ben a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként 

létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő 

köteles kitölteni az ajánlatához kapcsolódóan. 

 

Amennyiben ajánlattevő cégügyében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, kérjük 

ajánlatában csatolja az erről szóló nyilatkozatot.  

 

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés 

megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

 

6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére 

vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés 

rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 

olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 

alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az EKRr 13. § (4) bekezdésének megfelelően az 

okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban 

csatolni kell – az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus 

úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. 

 

A Kbt. 65. § (8) bekezdés rendelkezései alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő 

vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 

6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének 

elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

 

7.  A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők. 

 

8. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven 

kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 

47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok 

ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan 

fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy 

az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő 

felel. Ebben az esetben nyilatkozat csatolandó az okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. felelős 

fordításáról. 

 

Az ajánlatok bírálata során a magyar nyelvű dokumentum az irányadó. Ajánlatkérő a fentieken túl 

elfogadja az eredetileg két nyelven készült iratokat, nyilatkozatokat is. 
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9. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az 

eljárást megindító felhívás megküldésének napján, a referenciák tekintetében a teljesítés napján, 

árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján 

érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az 

ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást 

tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Bármely okirat, 

igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok 

(adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. 

 

10. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel a 

nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek 

valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és a 

bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll 

kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles 

az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen 

bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 

alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

 

11. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 

ajánlattevőt terheli. 

 

12. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról 

szóló megállapodást az EKRr 13. § (3) bekezdésének megfelelően, amely tartalmazza az 

ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon 

ajánlattevőt, aki a  közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Ajánlatkérő 

felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők 

képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők 

megjelölését. 

 

13. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárást megindító felhívás 15. pontjában foglalt 

műszaki-szakmai alkalmasság feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők 

hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest 

szigorúbban lettek meghatározva. 

14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká 

nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. § szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges. Az üzleti titkot 

tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót 

alkalmazza. (EKRr 11. § (4) bek.). 

 

15. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 

 

16. Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (5) bekezdéseiben foglaltak 

szerint jár el. 

17. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, 

igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. 

 

18. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében 

gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 

 

19.  Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumok részét képező 

árazatlan költségvetést, valamennyi tételére kiterjedően beárazva, cégszerűen aláírva. Felhívjuk a 

tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy a kiadott árazatlan költségvetés tételein és a benne szereplő 

mennyiségeken nem módosíthat, azokat nem egészítheti ki. Amennyiben a költségvetésben 
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szereplő konkrét termékek helyett mást kíván megajánlani, köteles a megajánlott termék 

egyenértékűségét a Kr. 46. § (3)-(4) bekezdése alapján igazolni. A költségvetésben fel kell 

tüntetni a megajánlott termék nevét, típusát, gyártóját, származási helyét. 

 

20. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell mindegyik megajánlott termék vonatkozásában a 

termék magyar nyelvű műszaki leírását. 

 

21. A jelen eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott 

kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó. 

 

26. Az eljárást megindító felhívás megküldésének napja: https://ekr.gov.hu/ 
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II. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 
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Közbeszerzési dokumentumok 

 

az 

 

„Új mobil jégpálya beszerzése” 

 

tárgyú, 

 

a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 113. § (1) bekezdés 

szerinti, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: EKRr) alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: 

EKR) igénybevételével, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló közbeszerzési eljáráshoz 

 

1. Az eljárás általános feltételei 

 

1.1. Tárgyi közbeszerzési eljárás esetében ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás (a 

továbbiakban: „Felhívás”) 1. pontjában meghatározott szervezet (a továbbiakban: 

„Ajánlatkérő”). 

 

1.2. Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a Kbt. előírásai szerint 

ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített Felhívás és a közbeszerzési dokumentumok (a 

továbbiakban együtt: „Közbeszerzési dokumentumok”) összes feltételét az ajánlattétel 

kizárólagos alapjául, lemondva saját szerződéses feltételeinek érvényesítéséről. 

 

1.3. Ajánlatkérő rögzíti, hogy mind a Felhívás, mind a közbeszerzési dokumentumok 

vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadóak. Amennyiben ellentmondás található 

tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában készült iratanyagok tartalma között, úgy 

elsősorban a Kbt., másodsorban a Felhívás, harmadsorban pedig a közbeszerzési 

dokumentumok rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. 

 

1.4. A teljesítésnek teljes mértékben meg kell felelniük a Felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban megadott műszaki leírásnak. 

 

1.5. Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a Közbeszerzési 

dokumentumokban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az 

ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után: 

 

 ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött 

határidőkre, vagy 

 ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból a hiánypótlást követően 

sem felel meg a Közbeszerzési dokumentumokban megadott minden 

követelménynek. 

 

1.6. Ajánlatkérő tárgyi Közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattétel elősegítése érdekében 

készítette.  

 

1.7. Ajánlatkérő megkéri az ajánlattevőket, hogy az ajánlatukat az EKR-ben rendelkezésre 

bocsátott elektronikus űrlapok kitöltésével, illetve a jelen Közbeszerzési 

dokumentumok mellékleteként átadott nyilatkozatminták és iratminták 

alkalmazásával készítsék el ajánlatukat, azzal, hogy az ajánlattevők természetesen 

azokat saját belátásuk szerint módosíthatják, illetve – amennyiben saját eltérő 

mintáikat kívánják alkalmazni - alkalmazását mellőzhetik. 
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1.8. Ajánlatkérő fentiekre való tekintettel fokozottan felhívja a figyelmet arra, hogy az 

ajánlattevők által benyújtott nyilatkozat tartalmáért az ajánlattevők felelősek. 

 

1.9. Amennyiben a kiadott tartalomjegyzék mintában feltüntetett valamely dokumentum 

csatolása nem szükséges vagy nem releváns, úgy Ajánlatkérő megkéri az ajánlattevőket, 

hogy az oldalszám helyére az N.R. (mint nem releváns) megjelölést szíveskedjenek 

feltüntetni (Ajánlatkérő természetesen egyéb egyértelmű megjelölést is elfogad). 

 

2. Kiegészítő tájékoztatás 

 

2.1. Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a Felhívásban és a Közbeszerzési 

dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) 

tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől az ajánlattételi határidő lejárta előtt – kizárólag az 

EKR rendszeren keresztül. 

 

2.2. Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben 

megérkezzen. 

 

2.3. A kiegészítő tájékoztatást azon ajánlattevőknek küldi meg, akik az eljárásra 

érdeklődésüket az EKR rendszerben jelezték. 

 

2.4. A Kbt. 114. § (6) bekezdésének megfelelően a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi 

határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, 

amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) 

bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának 

lehetőségével. 

 

3. Teljesség és pontosság 

 

3.1  Az ajánlattevő felelős azért, hogy a letöltés során ellenőrizze a Közbeszerzési 

dokumentumok és elektronikus űrlapok tartalmának teljességét. 

 

3.2  Az Ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az 

ajánlattevő elmulasztotta a Közbeszerzési dokumentumok valamely részének letöltését. 

 

4. Ajánlattétel költségei 

 

Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 

ajánlattevőt terheli. 

 

5. Ajánlati kötöttség 

 

5.1. A Felhívás 22. pontjában meghatározottak szerint.  

 

5.2. Ajánlattevő a Felhívás 22. pontjában megadott időtartam lejártáig kötve van ajánlatához, 

figyelembe véve a Kbt. ajánlati kötöttséggel kapcsolatos egyéb rendelkezéseit is. 

 

6. Több változatú (alternatív) ajánlat 

 

Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot. 
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7. Tájékoztatás 

 

7.1. Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a 

Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg 

kell felelni. 

 

 

ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.  

Tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390,  

E-mail:  

 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Munkafelügyeleti Főosztály 
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 

Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002 

Fax: (06 1) 795-0884 

Email:  

 

Egyenlő Bánásmód Hatóság 
Levélcím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. 

Telefon: (1) 336 - 7843  

Fax: 336 – 7445 

E-mail:  

Honlap:  

 

Pest Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

1016 Budapest, Mészáros u. 58/A-B 

E-mail:  

 

 

7.2. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 

kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 

módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát. 

 

7. 3. A nyilatkozat kitöltésének elősegítéséhez, az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, 

hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy 

d) alpontja szerint  tényleges tulajdonosnak minősül: 

 

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a 

szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, 

vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, 

amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi 

előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
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b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó 

befolyással rendelkezik, 

d)   alapítványok esetében az a természetes személy, 

 da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha 

a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 

db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a 

kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 

dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az 

alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány 

képviseletében eljár. 

 

 

8. Közös ajánlattétel 

 

8.1 Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Ha egy ajánlattevő ajánlatát 

egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös ajánlattételre már 

nem kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben 

résztvevő ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat benyújtását követően nem 

módosítható. 

 

8.2. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők 

képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett 

nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a 

meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az 

általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a 

közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét. 

 

8.3. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti 

meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a 

közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az 

EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők 

képviseletében eljárhat. 

 

8.4. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 

felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza az ajánlattevők között a 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a 

közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők 

nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.  

 

8.5. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak 

egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (Kbt. 35. § (3) bekezdése). 

Az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást 

(konzorciumi szerződést), mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési 

eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, megjelöli azon ajánlattevőt, aki a 

közbeszerzési eljárásban képviselőként a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult. A 

megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a 

szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemleges 

felelősséget vállalnak. 

 

9. Ajánlati ár 

 

Az ajánlati árat nettó forintban kell megadni. 
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Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen 

formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 

 

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot 

és hasznot is. 

 

Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme 

is csak ez lehet.  

 

Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód 

elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 

 

Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell 

lennie, vagyis magában kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. 

 

10. Formai követelmények 

 

A Felhívás 26.1 pontjában meghatározottak szerint. 

 

11. Kapcsolattartás az Ajánlatkérő és az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárás alatt 

 

Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-

ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció - ha az EKRr-ből más 

nem következik - elektronikus úton, az EKR-ben történik. 

 

12. Az ajánlatok bírálata 

 

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) 

bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan 

szempontok szerinti értékeli, amelyek között az ár vagy költség is szerepel.  

 

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat megítélésére szolgáló bírálati részszempontok és 

azok súlyszámai:  

 

Részszempont Súlyszám 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) 80 

2. részszempont: többletjótállás időtartama (hónap, max. 24 hónap) 20 

 

A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok 

részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 

határa: 0-10 pont. 

 

A részszempontok esetén az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a 

ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám 

maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez 

viszonyított arány szerint kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett. 
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1. részszempont: Ajánlati ár (nettó HUF) súlyszám: 80  

 

Az 1. részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a 

további megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. Az 

ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít. 

 

A pontozás módszere: 

 

          A legjobb  

P =    ----------  ( P max – P min ) + P min  

          A vizsgált   

  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa, azaz 10   

P min: a pontskála alsó határa, azaz  0 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

 

 

2. részszempont: Többletjótállás időtartama (hónap, max. 24 hónap) 

 

A 2. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, a 

további megajánlott értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. 

 

A pontozás módszere: 

 

𝑃 =
𝐴vizsgált

𝐴legjobb

(𝑃max − 𝑃) + 𝑃min 

 

 

ahol 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa, azaz 10   

P min: a pontskála alsó határa, azaz 0 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Ajánlatkérő előírja, hogy a jótállás esetén a kötelező minimumvállalás 36 hónap, az ezt meghaladó 

időtartam kerül értékelésre. A 24 hónapot elérő, vagy azt meghaladó többletjótállási időtartam 

megajánlása a maximális 10 ponttal kerül értékelésre. Amennyiben Ajánlattevő nem vállal 

többletjótállást, 0 pontot kap. 

 

A felolvasólapon kizárólag az értékelésre kerülő többletet kérjük feltüntetni. 
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13. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra 

vonatkozó információk 

 

Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához nem köti, illetve a szerződésben 

biztosítékot nem követel meg. 

 

 

14. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:187. §-ára, amely alapján: 

- Ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárt. 

- Ajánlatkérő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha 

kötbérigényét nem érvényesítette  

 

 

Késedelmi kötbér: Ha ajánlattevő - olyan okból, amelyért felelős - késedelmesen teljesít, 

az ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke a 

szerződéses nettó ellenszolgáltatás 1%-a/nap. Amennyiben a 

késedelmi kötbér összege eléri vagy meghaladja a szerződéses nettó 

ellenszolgáltatás 10%-át, azaz a késedelemmel érintett napok száma a 

10 napot eléri, vagy meghaladja, az Ajánlatkérő jogosult – anélkül, 

hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - a szerződést felmondani, és 

a meghiúsulási kötbért követelni. 

 

Hibás teljesítési kötbér:  Ha ajánlattevő - olyan okból, amelyért felelős - hibásan teljesít, a 

teljes nettó szerződéses összeg 1 %-a/alkalom összegű hibás teljesítési 

kötbér megfizetésére köteles. Amennyiben a hibás teljesítési kötbér 

alkalmazásának száma eléri vagy meghaladja az öt alkalmat, az 

Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, és meghiúsulási kötbért 

követelni. 

 

Meghiúsulási kötbér:    Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős – 

meghiúsul, Ajánlatkérő - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének 

megfelelően - meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a 

szerződéses nettó ellenszolgáltatás 20%-a. 

 

Jótállás:  Minimális mértéke 36 hónap. 

Az egyes eszközbeszerzésekre vonatkozó jótállási idő az eszközök 

átadásának időpontjától kezdődik. A többletjótállás időtartama 

értékelési szempont. 
 

 

Jótállási biztosíték:  Ajánlatkérő jótállási biztosítékot ír elő, amelynek mértéke a szerződés 

szerinti és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 % -a és amely a 

szerződés teljesítésének időpontjától a jótállási kötelezettség lejárata 

napjáig tart. A jótállási igények teljesítésére kikötött biztosítékot 

legkésőbb a szerződés teljesítésének időpontjában kell rendelkezésre 

bocsátani a szerződő fél választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés 

a) pontjában meghatározott módon. Ajánlattevő ajánlatában köteles 

csatolni nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a jótállási biztosítékot a 

Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre benyújtja.  
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III. MŰSZAKI LEÍRÁS 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

„Új mobil jégpálya beszerzése” 

 

CPV-kód:   37480000-6  (Gépek vagy berendezések szabadidős felszerelésekhez) 

  

 

40 x 20 méter alapterületű mobil jégpálya EPDM hűtőcső rendszerrel, junior hockey palánkkal 

szerelve olyan jégpálya fagyasztó berendezéssel ellátva ami - 5 Celsius fokon tartja a jeget. Az 

alászigetelést styrodur 50 mm vastagságú  rögzített szegéllyel ellátott szigetelő lemez biztosítja és 10 

mm belüli vízszintes elhelyezés szükséges. 

Vízzáró réteget vízálló ragasztással ellátott fólia biztosítja. A hűtőgép méretezéséhez figyelembe kell 

venni az üzemidőt, ami az időjárástól függően várhatóan október közepe és április közepe közötti 

időszak, amely alapján a hűtőgép energia felvétele nem lehet több mint 3 x 200 amper. 

A hűtőrendszert ethylen- glikol-víz -20 Celsius fokos keverékével kell feltölteni. A hűtési vezeték 

tágulási tartállyal kell rendelkezzen, és az ehhez csatlakozó szigetelt gerincvezetékkel csatlakozik a 

pályához. 

A palánk rendszer 20x40 illetve 40x40 mm felületkezelt  zártszelvény kereten 120 cm magasságú 6 

mm fehér színű PE lemezzel van ellátva. A korong vezető PE lemez 10 x 200 mm méretű. Az ívek 6-8 

méter rádiuszúak.  

A kivitelezési munkák tartalmazzák a +10 százalékos tartalék glikol töltetet az utántöltéshez valamint 

a jégfestés és a vonalazás is a kivitelezés része. A palánk fölött az alapvonalak mögötti részt 

korongfogó hálóval kell ellátni 60 x 2 méter méretben 3 x 3 cm hálóosztással. 

A légkezelést légszárító berendezés látja el 7 liter / óra légszárító kapacitással. 

A járó felületet  10 mm vászonbetétes gumiszőnyeggel kell borítani 100 m2 -en. 

A jégpályához biztosítani kell egy minimum 200 W teljesítményű fél automata élező gépet 10 db 

tartalék élező koronggal. 

Biztosítani kell 20 lábas méretben 2 db szárító konténert és 6 db felszerelés megőrző és raktározó 

konténert. 

 

 

 

    Alaprajzi kialakítás 

A beruházás lelke főrésze maga a pályatest Úgy kell elhelyezni az építési helyen, hogy a későbbi 

ütemekben megépítendő lelátók, és kiszolgáló helyiségek helyigényét is figyelembevettük. A pályatest 

befoglaló mérete 40 x 20m. A test rétegrendje az alábbiak szerint alakul: 

1. rétegrend – pályatest 

• 3-5 cm jégréteg 

• 800 m2 EPDM hőcserélő profil 

• Vízzáró réteg 

• 5 cm lépésálló hőszigetelés (pl Roofmate SL 1,25x06) 

• tömörített altalaj 

• termett talaj 

 

A jégfelület körül horganyzott acél tartószerkezetű palánk található, mely 20x40mm illetve 40x40mm 

zártszelvényből készül, min. 6mm vastagságú -20C fokig törésálló műanyag borítással, szövetségi 

előírás szerinti méretben, 4 db személybejáróval. A palánk rendszer 40 x 40 mm felületkezelt  

zártszelvény kereten 120 cm magasságú 6 mm fehér színű PE lemezzel van ellátva. 

Korong vezető PE lemez 10 x 200 mm méretű. Az ívek 6-8 méter rádiuszú kell legyenek.  

A palánk alkalmas nyáron „inline” görhoki játékra is. 

 

 

A szükséges méretű szociális helyiségeket az első ütemben konténerekből telepített egységekkel 

oldjuk meg. Ebben az egységben található meg: 
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• 6 db felszerelésmegőrző és raktározó konténer 

• 2 db szárítókonténer 

 

Parkolás 

Parkolás a Benkó Zoltán Szabadidőközpont parkolójában megoldott. 

 

Előzetes becslések szerint a jégpályán egyszerre maximum 50 fő tartózkodik az edzések alatt, 

beleértve az oktató, kiszolgáló személyzetet is. 

 

 

A jégpálya gépészeti rendszere 

 

A jégfelület hűtését  speciális csőrendszer biztosítja megfelelő osztásban elhelyezve, mely rendkívül jó 

hőátviteli tulajdonságával képes garantálni a folyamatos üzemet fedés nélkül is, és emellett elviseli a 

jég dilatációk okozta feszültségeket. Minden egyes hűtőcső gömbcsappal leszakaszolható, hogy egy-

egy cső meghibásodása esetén a hűtési üzemet ne kelljen leállítani. A jégfelület alatti 5cm vastag nagy 

terhelhetőségű lépésálló vízálló hőszigetelés megakadályozza a talaj felé a hűtési veszteséget és 

megóvja a talaj lefagyását, ezen kívül biztosítja a megfelelő hordfelület szilárdságát a jégpálya 

számára. A csőrendszer és szigetelés között összehegesztett fólia adja a vízzáró réteget. 

 

Az elosztó és gyűjtő csőhálózat megfelelő kialakítása  biztosítja a hűtőfolyadék egyenletes hidraulikai 

elosztását és a jégfelület egyenletes hűtését. Az osztó és gyűjtő csövek a jégpálya rövidebb oldalán 

lesznek elhelyezve, és olyan kialakításúak, hogy a jégpálya és a csövek hőtágulás okozta mozgását 

rugalmasan felveszik. Az elosztó és gerincvezeték valamint  a mobil gépházban lévő kiszolgáló 

gépészeti  egységek 50 mm vastag páravíz záró szigeteléssel vannak ellátva a hűtési veszteség 

csökkentésére,  ezzel  garantált  az energiatakarékos üzemvitel, mivel a hűtési teljesítmény a jégpálya 

hűtésére fordítódik. 

 

Hővisszanyerővel ellátott folyadékhűtő adatai:  

 

Kompresszor:  

- 150 KW -7/-10 C, hűtőközeg R 404A. Három fokozatú teljesítmény szabályzás.  

Keringtető szivattyú: 

- fordulat 2800 1/min, Szállítási mennyiség 27 m3, emelőmagasság 1-1,9 m, teljesítmény 4,2 

KW, Glykol álló.  

Kondenzátor:  

- Stefani 270 KW scs 080, 4 db 800 mm ventilátor, fokozatmentes szabályozással 

Elpárologtató:  

- SWAP V200T x 140 lemezes hőcserélő.  

Hővisszanyerő:  

- SWEP B 22 x 80 hőcserélő.  

 

Beépített védelmek: 

 

Kompresszor: 

- olajnyomás szenzor, belső tekercs védelem KRIWAN, nyomógőz szenzor, motorvédők a 

vezérlőszekrényben, alacsonynyomás védelem, magasnyomás védelem, túlterhelés védelem, 

karterfűtés, PLC-vel vezérelt indítási védelem, leállítás alacsony nyomáson (leszivatással), GSM SMS 

hibafelügyeleti rendszer az összes hibára 

Elpárologtató: 

- belépő hőmérséklet mérés és szabályozás, kilépő hőmérséklet mérés és 

szabályozás,folyadékáramlás figyelés, elektromos tartályszint mérés és figyelés, GSM SMS 

hibafelügyeleti rendszer az összes hibára 
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Kondenzátor: 

- fokozatmentes szabályozás, motorvédelem, magas nyomás esetén teljesítmény 

visszaszabályozás, GSM SMS hibafelügyeleti rendszer 

  

 

Szivattyú: 

- motorvédelem, tartályszint figyelés, folyadékáramlás figyelés, GSM SMS hibafelügyeleti 

rendszer az összes hibára 

Vezérlés: 

- PLC vezérlés teljes berendezésre, SMS küldés áramszünet esetén, SMS küldés berendezés 

lekapcsolása esetén, informatív LCD kijelző az egész folyamatra 

 

Vázszerkezetre épített berendezés, Forgócsapos daruzófülekkel szerelve, Ikerhűtő esetén külső puffer 

tartály, burkolata horganyzott.  

 

Befoglaló méretek : (h x m x sz) 3700mm x 2450mm x 2500 mm  

Súly kb: 2100 kg 

Daruzó fülek teherbírása 4 x 1000kg 

Hűtőközeg töltet 39 kg R404A 

 

A jégpálya világítási szükséglete min 600lux/m2 

 

 

A kivitelezési munkák tartalmazzák a +10 százalékos tartalék glikol töltet az utántöltéshez valamint a 

jégfestés és a vonalazás is a kivitelezés része.A palánk fölé az alapvonalak mögötti részt korongfogó 

hálóval kell ellátni 60 x 2 méter méretben 3 x 3 cm halóosztással. 

A légkezelést légszárító berendezés látja el 7 liter / óra légszárító kapacitással. 

A járó felületet   10 mm vászonbetétes gumiszőnyeggel kell borítani 100 m2 -en. 

A jégpályához biztosítani kell egy minimum 200 W teljesítményű fél automata élező gépet 10 db 

tartalék élező koronggal. 

 

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, 

eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető 

meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése 

alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy 

egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia 

kell.  
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IV. SZERZŐDÉSTERVEZET 
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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

(tervezet) 

 

„Új mobil jégpálya beszerzése”  

 

tárgyú közbeszerzési eljárás  

 

  

amely létrejött egyrészről a 

 

Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. 

 

Székhely:   6000 Kecskemét, Izsáki út 1. 

Cg.:   03-09-131712 

Adószám:    26338958-2-03 

Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt. 

Bankszámlaszám:   12076903-00143519-01400000 

Képviseli:   Ivkovicné Béres Tímea ügyvezető 

 

(a továbbiakban, mint Vevő) 

 

másrészről a 

 

  

      

Székhely:  

Cégjegyzékszám:  

Adószám:  

Bankszámlaszám: 

Számlavezető pénzintézet: 

Tel:  

Fax:  

Email:   

Képviseli:  

 

(a továbbiakban, mint Eladó) 

 

 

külön-külön, mint Fél, együttesen, mint „Felek” között, az alábbi feltételekkel az alulírott helyen és 

időben: 

 

 

I. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ELŐZMÉNYEI 

 

1. A Felek rögzítik, hogy a Vevő, mint Ajánlatkérő a 2019. ……… napján Ajánlattevők részére 

közvetlenül megküldött eljárást megindító felhívással a Kbt. 113. §-ában rögzített feltétel 

fennállása alapján közbeszerzési eljárást indított a „Új mobil jégpálya beszerzése” tárgyában.  

 

2. Az I.1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás eredményeként Eladó került nyertes 

ajánlattevőként kihirdetésre a 2019. … napján megküldött eljárás eredményéről szóló összegezés 

tanúsága szerint. 
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3. Jelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi az I.1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás 

eljárást megindító felhívása, 2. sz. mellékletét a közbeszerzési dokumentumok és mellékletei, 3. 

sz. mellékletét Eladó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata. 

 

 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, TARTALMA 

 

1. Az Eladó vállalja, a jelen szerződésben, az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban és a nyertes ajánlatában foglaltaknak megfelelő paraméterű eszközök eladását, 

teljesítési helyére való leszállítását, rendeltetési helyiségben történő elhelyezését, valamint 

rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban, szükség szerint összeszerelve 

vagy rögzítve a Vevő részére történő átadását, illetőleg rendelkezésre bocsátását, a Vevő pedig 

vállalja az eszközök megvásárlását és átvételét. 

 

 

III. A TELJESÍTÉS HELYE, IDEJE 

 

1. A teljesítés helye:  

 

6000 Kecskemét, Nyíri út 42. Hrsz.: 10975/1 

 

NUTS: HU331 

 

2. A szerződés teljesítésének határideje: 

 

 A szerződés teljesítésének határideje: a szerződéskötés aláírásától számított 30 nap.  

A Vevő előteljesítést elfogad annak megfelelően, hogy a teljesítéskor minden esetben figyelembe 

kell venni az adott projekthez kapcsolódó kivitelezési munkákat és igazodni kell annak üteméhez, 

azzal összhangban kell a szállítást megtenni. A szállítás a Vevővel előzetesen egyeztetett 

időpontban kell, hogy történjen. 

 

3. A szállítás konkrét időpontjáról Eladó köteles Vevő jelen szerződés VIII.2. pontjában 

meghatározott kapcsolattartóját a szállítás időpontja előtt legkésőbb 3 munkanappal/e-mailben 

értesíteni. 

 

 

IV. TELJESÍTÉSI FELTÉTELEK, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

 

1. Felek megállapodnak, hogy az eszközök átadás-átvétele a III.1. pontban foglalt teljesítési helyen, 

átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján történik, legkésőbb a III.2. pontban jelzett határidőig. 

 

2. Eladó tudomásul veszi, hogy köteles Vevő részére az eszközöket a műszaki leírásban 

foglaltaknak, valamint az ajánlatában megajánlott, megfelelő minőségben beszerezni és II.1. 

pontban foglalt módon átadni. 

 

3. Eladó köteles szállítólevelet csatolni a leszállított eszközökhöz. Vevő képviselője az eszközök 

teljesítési helyre történő leszállítását, a szállítás tételeit tartalmazó szállítólevél alapján ellenőrzi, 

majd aláírja a szállítólevelet. 

 

4. A lerakodás az Eladó kötelezettsége. Eladó köteles a lerakodáshoz a megfelelő személyi illetőleg 

tárgyi feltételeket biztosítani. A szállítás módszerének (alkalmazott eszköznek) olyannak kell 

lennie, hogy a termékek minősége ne romoljon, illetve csomagolásuk ne sérüljön, a 

jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfeleljen. 

 



35 
 

5. Vevő képviselője az átvételt megtagadhatja, amennyiben Eladó teljesítése a következő okok miatt 

nem szerződésszerű: 

 

 az eszközökhöz nem csatolt szállítólevelet, 

 a szállítólevélben feltüntetett adatok nem felelnek meg Eladó nyertes ajánlatában foglaltaknak, 

 nem a műszaki leírásnak és ajánlatnak megfelelő eszköz kerül átadásra, 

 nem kerül csatolásra valamely műszaki leírás vagy jogszabály által kötelezően előírt 

dokumentum. 

 

6. Eladó azon termékek esetében, amelyek jótállás kötelesek, biztosítja a 36 hónap + (ajánlatában 

megajánlott) … hónap jótállást, amely az eszközök átadás-átvétel megvalósulásának időpontjától 

kezdődik.  

 

7. Eladó köteles átvevő részére az eszközök kezelésével és felhasználásával kapcsolatos valamennyi 

információt (adott esetben minőségbiztosítási tanúsítványok, jótállási jegyek, magyar nyelvű 

leírást, kezelési és karbantartási utasítást, terméktanúsítványt és egyéb jogszabályban kötelezően 

előírt dokumentációt) átadni/megadni.  

 

8. Az átadás-átvétel átadás-átvételi eljárás keretében valósul meg, melyről mindkét Fél által aláírt 

jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a szállítólevél, amely tételesen 

tartalmazza az átadott eszközök és berendezések listáját. 

 

9. Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő jogosult az átadás-átvételi eljárásban az eszközök mennyiségi, 

minőségi átvizsgálására, a sértetlenség, a hiánytalanság, a felszereléseknek és kellékeinek 

meglétének ellenőrzésére, az esetleges kifogások megtételére. 

 

10. A megállapított, felismert hibákat, hiányosságokat Vevő köteles jegyzőkönyvben rögzíteni. Eladó 

köteles a hibákat a jegyzőkönyvben felvett hiánypótlási határidőn belül teljes körűen kijavítani 

vagy kicserélni, és olyan eszközt szolgáltatni, amely megfelel a jelen szerződésben, a 

jogszabályokban és egyéb előírásokban meghatározott követelményeknek.  

 

11. A szerződés teljesítése Vevő részéről akkor történik meg, amikor a teljesítés helyére az eszközöket 

hiánytalanul és hibátlanul leszállította, összeszerelte, rendeltetési helyére elhelyezte.  

 

12. Amennyiben Vevő sem mennyiségi, sem minőségi kifogást nem emel – továbbá abban az esetben, 

ha Vevő kifogását Eladó a jelen szerződésnek vagy a felvett jegyzőkönyvnek megfelelően, 

határidőben orvosolja –, Vevő az Eladó szerződésszerű teljesítéséről az átadás-átvétel napját 

követő 15 napon belül kibocsátja a teljesítési igazolást. 

 

13. Felek megállapodnak abban, hogy az eszközökkel kapcsolatos kárveszély az átadás-átvétel 

időpontjában száll át a Vevőre. Felek rögzítik, hogy Eladó felel a teljesítésig a szerződés 

tárgyaiban bekövetkezett bármiféle károsodásért, azonban a kárveszély viselésének kötelezettsége 

az átadás átvételi jegyzőkönyv mindkét Fél általi aláírását követően teljes körűen átszáll Eladóról 

Vevőre. 

 

14. Amennyiben az átvétel megtagadására kerül sor, úgy arról jegyzőkönyvet kell felvenni, majd 

Eladónak haladéktalanul vissza kell szállítania az eszközöket a saját költségén. 

 

15. Eladó az esetleges teljesítési hibákért a Vevővel szemben akkor is felelős, ha a Vevő a teljesítést 

elfogadta. Eladó szavatossági kötelezettségét és kártérítési felelősségét nem korlátozza és nem 

zárja ki az, hogy a Vevő nem tesz kifogást az Eladó szerződéses kötelezettségeinek teljesítésével 

kapcsolatban. 
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V. VÉTELÁR 

 

1. Eladót a szerződésszerű teljesítés ellenértékeként nettó …………… Ft + ÁFA, azaz…………….. 

forint + általános forgalmi adó vételár illeti meg. Az általános forgalmi adó a mindenkor hatályos 

törvény szerint számítandó. 

 

2. A nettó vételár tartalmazza az eszközök árát, a szükséges üzembe helyezéssel, a teljesítési helyre 

történő leszállítását, eszközök installációs költségét, jogátadás ellenértékét, továbbá Eladó összes 

járulékos költségét, így különösen valamennyi adót, illetéket, vámot. 

 

3. Eladó kijelenti, hogy az ajánlat megtétele előtt figyelembe vett minden körülményt, amely a 

szerződés hiánytalan és megfelelő teljesítéséhez szükséges, és ajánlati árába beépítette a 

szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi költségét. 

 

4. Eladó más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, további költségek 

megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti. 

 

 

VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

1. Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, 

figyelemmel a Ptk. 6:130 § (1) bekezdés rendelkezéseire. 

 

2. A kifizetés során a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 

CXXVII. törvény rendelkezései irányadóak. 

 

3. A szerződés TAO támogatásból a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás 

kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 

visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet jogszabályi előírások 

alapján kerül finanszírozásra. 

 

4. Ajánlatkérő előleget és részszámlázási lehetőséget nem biztosít. 

 

5. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. 

 

6. Fizetési késedelemhez kapcsolódóan irányadóak a Ptk. 6:155. § vonatkozó rendelkezései. 

 

7. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:187.§ -ára a kötbérek vonatkozásában. 

 

 

 

VII. SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA, SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE,  

SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI, BIZTOSÍTÉKOK 

 

1. Felek rögzítik, hogy a szerződés időbeli hatályára vonatkozóan irányadó a szerződés III. 2. pontja. 

 

2. Jelen szerződés megszűnik az alábbi esetekben: 

 a Felek erre irányuló, írásban rögzített közös megegyezése esetén, a közösen 

meghatározott időpontban; 

 a II.1. pont tárgyának teljesítésével; 

 a VII.3. pont szerinti azonnali hatályú felmondással, a felmondás napján; 

 a VII.4. pont szerinti esetben  
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Jelen szerződést Vevő jogosult azonnali hatályú felmondással megszüntetni, ha erre az Eladó súlyos 

szerződésszegése okot szolgáltat, különösen, ha  

- az Eladó fizetésképtelenségét jogerősen megállapítják, és a felszámolását elrendelik; 

- az Eladó jelen szerződés szerinti titoktartási kötelezettségeit megsérti, vagy olyan 

magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést vagy a szerződés céljának 

elérését nagymértékben veszélyezteti; 

- amennyiben az Eladó a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségeit súlyosan megszegi, a 

Vevő a szerződésszegés tényét erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és 

határidő tűzésével felhívja a szerződésszegés megszüntetésére. Ha Eladó a Vevő által 

megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés 

megszüntetésére, Vevő felmondhatja a szerződést.  

Ilyen szerződésszegésnek minősül különösen: 

• az általános minőségi követelmények,  

• a teljesítésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések,  

• az együttműködési szabályok megsértése; 

• az eszköz/eszközök lényeges és ismétlődő hibája, vagy  

• a Vevő által meghatározott teljesítési határidő, póthatáridő többszöri 

elmulasztása. 

 

3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani 

– ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 

ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha 

 

a)  az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 

amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; 

 

b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 

amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel. 

 

5. Eladó köteles a neki felróhatóan bekövetkező szerződésszegésből eredő károk megtérítésére, a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (továbbiakban: Ptk.) foglalt kártérítés 

általános szabályai szerint. 

 

 

VIII. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

 

Felhasználó felhívja a figyelmet a Ptk. 6:187. §-ára, amely alapján: 

Felhasználó a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárt. 

Felhasználó a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha 

kötbérigényét nem érvényesítette  

 

 

Késedelmi kötbér: Ha Eladó - olyan okból, amelyért felelős - késedelmesen teljesít, az 

ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke a 

szerződéses nettó ellenszolgáltatás 1%-a/nap. Amennyiben a 

késedelmi kötbér összege eléri vagy meghaladja a szerződéses nettó 

ellenszolgáltatás 10%-át, azaz a késedelemmel érintett napok száma a 

10 napot eléri, vagy meghaladja, a Vevő jogosult – anélkül, hogy 

érdekmúlását bizonyítania kellene - a szerződést felmondani, és a 

meghiúsulási kötbért követelni. 
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Hibás teljesítési kötbér:  Ha Eladó - olyan okból, amelyért felelős - hibásan teljesít, a teljes 

nettó szerződéses összeg 1 %-a/alkalom összegű hibás teljesítési 

kötbér megfizetésére köteles. Amennyiben a hibás teljesítési kötbér 

alkalmazásának száma eléri vagy meghaladja az öt alkalmat, az Vevő 

jogosult a szerződést felmondani, és meghiúsulási kötbért követelni. 

 

Meghiúsulási kötbér:   Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős – 

meghiúsul, Vevő - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően - 

meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződéses nettó 

ellenszolgáltatás 20%-a. 

 

Jótállás:  Minimális mértéke 36 hónap. 

Az egyes eszközbeszerzésekre vonatkozó jótállási idő az eszközök 

átadásának időpontjától kezdődik. A többletjótállás időtartama 

értékelési szempont. 

 

Jótállási biztosíték:  Vevő jótállási biztosítékot ír elő, amelynek mértéke a szerződés 

szerinti és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 % -a és amely a 

szerződés teljesítésének időpontjától a jótállási kötelezettség lejárata 

napjáig tart. A jótállási igények teljesítésére kikötött biztosítékot 

legkésőbb a szerződés teljesítésének időpontjában kell rendelkezésre 

bocsátani a szerződő fél választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés 

a) pontjában meghatározott módon. Eladó ajánlatában köteles csatolni 

nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a jótállási biztosítékot a Kbt. 

134. § (4) bekezdése szerinti határidőre benyújtja. 

 

 

 

IX. ADATKEZELÉS 

 

Az adatkezelés jogalapja a Megbízott vonatkozásában az Európai Parlament és a Tanács 

2016/679 (2016. április 27.) számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: 

„GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés.  

A Felek tudomásul veszik, hogy Megbízó a jelen okiratban rögzített adatokat az irattári tervre 

vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerinti időtartamban, legalább azonban az okirat 

keltétől számított 8 évig a 2000. évi C. törvény szerinti számviteli alapbizonylatok kötelező 

megőrzése érdekében kezelni köteles. 

Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízó – ha azt a hatályos jogszabályok kötelezővé teszik – a 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, jelen szerződésben szereplő adatokat 

nyilvánosságra hozza. 

Az Adatkezelő a támogatásokkal kapcsolatos minden dokumentumot legalább 2027. december 31-

ig megőriz a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 38/A. §-nak való 

megfelelés érdekében. 

 

 

 

 

 

 

X. KAPCSOLATTARTÁS 
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1. A Felek által a jelen szerződésben kapcsolattartásra kijelölt személy a szerződő fél 

meghatalmazása alapján jogosult az adott szerződő fél szerződéses kötelezettségeinek teljesítése 

és jogai gyakorlása érdekében minden szükséges intézkedést megtenni, a másik fél képviselőjével 

a kapcsolatot tartani, arra vonatkozó igény felmerülése esetén a szerződésmódosítást előkészíteni. 

 

2. Felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést - vagy más közlést - írásban 

kötelesek megküldeni a másik fél részére személyes kézbesítéssel; vagy postán ajánlott 

küldeményként; illetve telefaxon vagy e-mail-en. A kézbesítés időpontjának személyes kézbesítés 

esetén a címzett fél általi személyes átvétel időpontját, telefax esetében a sikeres küldést igazoló 

adási jelentésben szereplő időpontot, ajánlott postai küldeménynél legkésőbb a sikertelen 

kézbesítése esetén a levél postai visszafordításának a napját, míg e-mailes értesítés esetén a 

címzett fél szerverére történő megérkezés időpontját kell figyelembe venni. 

 

 

Vevő kapcsolattartó(i)nak neve, címe, telefonszáma: 

név: Fritz Ágnes 

cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 1. 

tel.: 76/500-320 (225 mellék)fax: - 

e-mail: jegkorong@juniorsportkft.hu 

 

 

  

Eladó kapcsolattartó(i)nak neve, címe, telefonszáma: 

név:  … 

cím:  … 

tel.:  … 

fax:  … 

e-mail: … 

 

3. Felek az előzőekben megnevezett kapcsolattartók személyében vagy a megadott elérhetőségekben 

bekövetkezett bármely változást kötelesek haladéktalanul jelezni a másik félnek, mely 

tájékoztatást a változástól számított legkésőbb 3 munkanapon belül írásban is kötelesek 

megismételni. A Fél jogosult a változással érintett Féltől a változás jogszerűségét alátámasztó irat 

(cégbírósági végzés vagy meghatalmazást tartalmazó irat) másolatát, indokolt esetben az eredeti 

irat bemutatását kérni. 

 

 

XI. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

1. A Szerződés kizárólag a Kbt. szerződésmódosításra irányadó rendelkezései (Kbt. 141. §) szerint 

módosítható. 

 

 

XII. TITOKTARTÁS 

 

1. A Szerződés teljesítése keretében a Szerződés hatályba lépése előtt és az ezt követően tudomására 

jutott bizalmas információk átadására vagy nyilvánosságra hozatalára egyik fél sem jogosult, 

kivéve a Szerződés lényeges tartalmi elemeire, azaz a Felek személyére, a Szerződés tárgyára és 

az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozó információkat, illetve mindazon rendelkezéseket, 

amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály írja elő. 

 

2. A jelen Szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos, vagy az egymásról, különösen egymás 

működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott, birtokukba került információ, illetőleg más módon 

mailto:jegkorong@juniorsportkft.hu
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megismert, nyilvánosan nem hozzáférhető minden tény, adat, terv, okirat, dokumentum, eljárás 

üzleti titoknak minősül, amelynek nyilvánosságra hozatala a Felek hivatali, üzleti vagy egyéb 

érdekeit sértené. 

 

3. A másik fél bizalmas információjáról tudomást szerző fél azt kizárólag a szerződés teljesítése 

során használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harmadik féllel nem 

közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem reprodukálhatja. 

 

4. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség – amennyiben 

van(nak) – az alvállalkozó(k)ra, és az Eladóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási 

jogviszonyban nem álló szakemberekre is kiterjed. 

 

5. A X. pontban foglalt kötelezettségek megszegéséből származó, a másik Felet ért bizonyított kárt, 

az információt jogtalanul kiadó Fél köteles megtéríteni. 

 

 

XIII. ALVÁLLALKOZÓK 

 

1. A szerződés teljesítése során az Eladó alvállalkozó bevonására jogosult a Kbt. 138. § (2)-(4) 

bekezdésében foglaltakra figyelemmel. 

 

2. Eladó köteles Vevőnek bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az 

ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa 

igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontja 

szerinti kizáró okok hatálya alatt. 

 

3. Amennyiben Eladó az ajánlata szerint alvállalkozókat von be a teljesítésbe, az alvállalkozók 

tevékenységéért kizárólagosan felelős. Eladó a jogosan igénybe vett alvállalkozóiért úgy felel, 

mintha a munkát maga végezte volna, jogosulatlan igénybevétel esetén felelős minden olyan 

kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

 

4. A jelen szerződésből eredő teljesítési kötelezettséget teljesítheti az Eladó vagy a nem természetes 

személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a 

szervezet jogutódlással megszűnik. 

 

 

XIV. ELADÓ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE 

 

1. Az Eladó köteles a Vevőt haladéktalanul – de legkésőbb az arról való tudomásszerzéstől 

számított 24 (huszonnégy) órán belül – írásban értesíteni minden olyan tudomására jutó 

körülményről, amely a Szerződés kellő időre való teljesítését veszélyezteti vagy gátolja. Az 

értesítésben az Eladó köteles megjelölni a késedelem tényét, valamint – legjobb tudomása szerint 

– annak várható időtartamát és okait. Az Eladó ilyen esetben a késedelem elhárításának vagy 

csökkentésének lehetséges módjairól is javaslatot tesz a Vevő számára. 

 

2. Ha a jelen Szerződés több Eladóval kerül megkötésre, az eladók felelőssége egyetemleges. A 

jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg az Eladók kötelesek megállapodni a Vevővel, hogy az 

Eladók képviselőjének szerepét (felhatalmazást kap kötelezettségvállalásra, nyilatkozattételre és a 

vitás kérdésekben való döntésre) mely Eladó vállalja magára, és melyik Eladó jogosult a többi 

Eladó nevében is a számla benyújtására. 

 

 

XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
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1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatukhoz képest adataikban 

változás következik be, azt írásban haladéktalanul közlik a másik féllel. 

 

2. Eladó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a jelen közbeszerzési eljárás alapján 

megkötött szerződés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapján közérdekből nyilvános adat, azok 

nyilvánosságra hozatala üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. Ettől eltérően 

amennyiben a Felek az ajánlatot a szerződés mellékletévé teszik, az ajánlat nyilvánosságára a 

Kbt. 44. § alkalmazandó. Vevő a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontja alapján jelen szerződést, a 

szerződéskötést követően haladéktalanul közzéteszi a Közbeszerzési Hatóság által működtetett 

Közbeszerzési Adatbázisban. 

 

3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket 

egymással tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, érdekeiket 

a magyar jog és a magyar polgári peres eljárás szabályai szerint bírósági úton érvényesítik. Felek 

rögzítik, hogy mind az eseti, mind az állandó választott bírósági eljárás igénybevételének 

lehetőségét kizárják. 

 

4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (Kbt.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a vonatkozó egyéb 

jogszabályok, valamint a Felhívás, a Közbeszerzési dokumentumok és Eladó ajánlatának 

rendelkezései az irányadóak. 

 

5. Felek a Szerződést - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - elolvasás és értelmezés után 

helybenhagyólag aláírják. Jelen Szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből 2 (kettő) 

példány Vevőt, 2 (kettő) példány Eladót illeti meg. 

 

 

Kelt: Kecskemét, 2019. ……………………… 

 

 

 

 

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

Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. 

Vevő 

képv.: Ivkovicné Béres Tímea ügyvezető 

 

 

 

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

 

Eladó 

képv.: … 

 

 

 

Jelen szerződés az alábbi mellékletekkel együtt érvényes: 

 

Mellékletek: 

 

1. számú melléklet: eljárást megindító felhívás  

2. számú melléklet: közbeszerzési dokumentumok és mellékletei 

3. számú melléklet: Eladó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata 
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V. Nyilatkozatminták, formanyomtatványok 
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Tartalomjegyzék 

 

a 

 

„Új mobil jégpálya beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

 

 

 

 

Az ajánlatban csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok (az EKR-ben kötelezően 

kitöltendő űrlapokon felül) 

Oldalszám 

Nyilatkozat a kizáró okokról  

Nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekről  

Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés 

szerinti aláírás-mintája 

 

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult 

személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a 

meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás 

 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 

igazolás 

 

Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos (konzorciális) 

szerződése (adott esetben) 

 

A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat  

Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan az alkalmasság igazolásában részt 

vevő szervezet igénybe vételéről 

 

Ajánlattevő nyilatkozata az előírt biztosíték(ok) határidőre történő nyújtására 

vonatkozóan 

 

Nyilatkozat az adatkezelési tájékoztató vonatkozásában  

Árazott költségvetés  

Ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb dokumentumok  

A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívásra csatolandó dokumentumok  

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja tekintetében 
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 Nyilatkozat 

 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai tekintetében 

 

„Új mobil jégpálya beszerzése” 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: …………………………… 

 

 

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 : 

 

 

Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró 

okok. 

 

 

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap 

 

 

 

 ………………………………. 

  cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági követelményekről 

 

„Új mobil jégpálya beszerzése” 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

 

Alulírott …………………….., mint a …………………………… ajánlattevő (székhely: 

…………………………………………..…) ……………….…. (képviseleti jogkör/titulus 

megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban 

foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos 

áttekintése után, a Kbt. 114. § (2) bekezdése, valamint a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján  

 

nyilatkozom, 

 

hogy megfelelünk az eljárást megindító felhívás 15. pontjában előírt műszaki-szakmai alkalmassági 

minimumkövetelménynek. 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésében meghatározott felhívás esetén az 

alkalmassági követelményeket az eljárást megindító felhívásban meghatározottak szerint igazoljuk. 

 

 

 

Kelt: ............................................... 

 

 

 

 

 ………………………………. 

  cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat 

 

A Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan 

az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet igénybe vételéről 

 

 

 

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 

……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője  

 

nyilatkozom, 
 

hogy az „Új mobil jégpálya beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az általam 

képviselt ………………………………………...........................  

 

A1) az előírt alkalmassági követelményeknek az alábbi szervezet(ek) kapacitására támaszkodva kíván 

megfelelni: 

 

Alkalmasság 

igazolásában részt vevő 

szervezet megnevezése: 

Alkalmasság 

igazolásában részt 

vevő szervezet 

székhelye: 

Az eljárást megindító felhívás vonatkozó 

pontjának megjelölése, amely 

alkalmassági követelmény igazolása 

érdekében ajánlattevő a szervezet 

erőforrására (is) támaszkodik 

   

   

   

   

 

vagy 

 

B) az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében más szervezet kapacitására 

nem kíván támaszkodni. 

 

Kelt:  ..........................................  

 

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

  cégszerű aláírás 

 

/Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására 

támaszkodva kíván megfelelni, a táblázat értelemszerűen abban az esetben is kitöltendő, ha az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet alvállalkozóként megjelölésre kerül./ 

  

                                                      
1  Az A) rész kitöltése esetén az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses 
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, kivéve, ha a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet adatait az ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához használja fel. 
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Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát tartalmazó 

megállapodás 

(Kbt. 65. § (7) bekezdés) 

 

 

amely létrejött egyrészről: 

…………………………………. 

székhely:    ………………. 

adószám:     ………………. 

cégjegyzékszám:    ………………. 

képviselő neve:    ………………. 

mint ajánlattevő, 

 

másrészről 

…………………………………. 

székhely:    ………………. 

adószám:     ………………. 

cégjegyzékszám:    ………………. 

képviselő neve:    ………………. 

mint kapacitást nyújtó szervezet vagy személy, 

 

a továbbiakban, mint Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Ajánlattevő ajánlatot kíván tenni az alábbi közbeszerzési eljárás során: 

Ajánlatkérő: Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. 

Közbeszerzés tárgya: „Új mobil jégpálya beszerzése” 
 

2. Kapacitást nyújtó szervezet / személy az 1. pontban megjelölt közbeszerzési eljárás eljárást 

megindító felhívásának ……………. pontja szerinti alkalmassági feltétel igazolásában részt vesz, 

ahhoz kapacitást nyújt. 

 

3. Kapacitást nyújtó szervezet / személy vállalja, hogy az alkalmasságot a felhívásban előírt módon 

igazolja. 

 

4. Kapacitást nyújtó szervezet / személy jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, 

hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrásokat a 

szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre bocsátja. 

 

5. A 4. pontban rögzített rendelkezésre bocsátás módja2: ……………………………………….. 

 

 

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap 

 

……………………………………… 

 

 (Ajánlattevő) 

…………………………………… 

 

 (Kapacitást nyújtó szervezet) 

 

  

                                                      
2  A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján referenciákra, illetve szakemberekre vonatkozó alkalmassági követelmény 
igazolására csak akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a 
szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő 
saját kapacitásaival együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat 
érvényesülését a teljesítésben. A kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. 
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Nyilatkozat 

 

a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében 

 

az „Új mobil jégpálya beszerzése” 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

 

Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult 

képviselője3 a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában 

 

 

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

  

 

a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja 

szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetőleg az általunk az alkalmasságunk igazolására 

igénybe vett más szervezet nem tartozik a hivatkozott kizáró okok hatálya alá. 

 

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap 

 

 

 

 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
3  Megfelelő rész aláhúzandó! 
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NYILATKOZAT 

 

Előírt biztosíték(ok) határidőre történő nyújtására vonatkozóan 

 

„Új mobil jégpálya beszerzése” 

 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

 

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

székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján 

 

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

 

hogy az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban előírt biztosítékot(kat) az 

eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban előírt módon, határidőre nyújtani 

fogom. 

 

 

 

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap 

 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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NYILATKOZAT 

 

az ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ vonatkozásában 

 

 

„Új mobil jégpálya beszerzése” 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában  

 

 

Alulírott …………………….., mint a …………………………….. képviseletében eljárva  

 

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

 

 

Ismerem, és tudomásul vettem a Meditkonzult Kft. a közbeszerzési eljárás lebonyolításához 

kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóját.  

Nyilatkozom továbbá, hogy tudomásom van arról, hogy a közbeszerzési eljárás során csak abban az 

esetben továbbíthatok személyes adatokat, ha a személyes adatok továbbítása és kezelése nem ütközik 

a Magyarország joghatósága alatt álló jogalanyok tekintetében alkalmazandó jogi rendelkezésbe, 

valamint az adattovábbítás kifejezett jóváhagyásommal történik. 

 

 

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap 

 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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Az ajánlatkérő erre irányuló felhívása esetén a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kizárólag a 

legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő (adott esetben a második legkedvezőbb is) által 

beadandó nyilatkozatok, igazolások 
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NYILATKOZAT 

 

a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) 

pontja tekintetében   

 

„Új mobil jégpálya beszerzése” 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 
 

 

Alulírott ………………………….….., mint a …….…………………..………… (ajánlattevő) 

(székhely: ……………………………………..…) ………………….…. (képviseleti jogkör/titulus 

megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban 

foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos 

áttekintése után a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) 

bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy 

 

az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év (3 év alatt befejezett, de 

legfeljebb 6 éven belül megkezdett) legjelentősebb szállításaink az alábbiak voltak: 

 

A szerződést kötő 

másik fél 

(név, székhely) 

A szerződés tárgya, mennyisége 

Teljesítés ideje 

(kezdő és befejező 

időpont 

év/hónap/nap 

pontossággal)  

A teljesítés az 

előírásoknak és a 

szerződésnek 

megfelelően 

történt-e? 

    

    

    

    

    

 

 

 

A táblázat törölhető/kiegészíthető további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően, szükség 

szerint. 

 

 

 

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap 

 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


