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Ajánlati/részvételi felhívás 

2014/24/EU irányelv 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. Nemzeti azonosítószám:2 

Postai cím: Izsáki út 1. 

Város: Kecskemét NUTS-kód: HU331 Postai irányítószám: 6000 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Ivkovicné Béres Tímea Telefon: +36 76500-320 

E-mail: info@juniorsportkft.hu Fax: -  

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://juniorsportkft.hu/ 

A felhasználói oldal címe: (URL) https://ekr.gov.hu 

 

I.2) Közös közbeszerzés  

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály: 

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 

 

I.3) Kommunikáció 

X A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL):  

https://ekr.gov.hu 

◯ A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) 

További információ a következő címen szerezhető be 

x a fent említett cím 

  másik cím: (adjon meg másik címet) 

Hivatalos név: 

 

Nemzeti azonosítószám: 

Postai cím:  

Város: 

 

NUTS-kód:  Postai irányítószám: 

 

Ország: 

 

Kapcsolattartó személy: 

 
Telefon: 
 

E-mail: 

 

Fax: 
 

Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: - (URL) 

 

A felhasználói oldal címe: - (URL)  
 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó× elektronikusan: (URL) 

a fent említett címre 

mailto:info@juniorsportkft.hu
http://www.meditkonzult.hu/kozbeszerzesi-eljarasok
http://www.meditkonzult.hu/kozbeszerzesi-eljarasok
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  a következő címre: (adjon meg másik címet): 

Hivatalos név: 

 

Nemzeti azonosítószám: 

Postai cím:  

Város: 

 

NUTS-kód:  Postai irányítószám: 

 

Ország: 

 

Kapcsolattartó személy: 

 
Telefon: 
 

E-mail: 

 

Fax: 
 

Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: - (URL) 

 

A felhasználói oldal címe: - (URL)  
 

 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. 

Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) 

 

I.4) Az ajánlatkérő típusa 

◯ Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, 

valamint regionális vagy helyi részlegeik 

◯ Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal 

◯ Regionális vagy helyi hatóság 

◯ Regionális vagy helyi iroda/hivatal 

X Közjogi intézmény 

◯ Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet 

◯Egyéb típus: 

 

I.5) Fő tevékenység 

◯ Általános közszolgáltatások 

◯ Honvédelem 

◯ Közrend és biztonság 

◯ Környezetvédelem 

◯ Gazdasági és pénzügyek 

◯ Egészségügy 

◯ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

◯ Szociális védelem 

◯ Szabadidő, kultúra és vallás 

◯ Oktatás 

X Egyéb tevékenység: sport, szabadidő  

 

II. szakasz: Tárgy 

 

II.1) A beszerzés mennyisége 

II.1.1) Elnevezés: „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése”  Hivatkozási szám: 2 

II.1.2) Fő CPV-kód:  

18412000-0 Sportruházat 

37400000-2 Sportcikkek és felszerelések 

 

Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.1.3) A szerződés típusa ◯ Építési beruházás X Árubeszerzés ◯ Szolgáltatás megrendelés 

II.1.4) Rövid meghatározás: „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” 
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18412000-0 Sportruházat 

37400000-2 Sportcikkek és felszerelések 

 

1. rész „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” - jégkorong 

2. rész „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” - kézilabda 

3. rész „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” - kosárlabda 

4. rész „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” - röplabda 

5. rész „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” - úszás 

6. rész „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” – vízilabda  

 

Ajánlatkérő rendelkezésére álló összesen nettó 77.286.492,- Ft keretösszeg erejéig különböző sportruházat és kapcsolódó 

termékek beszerzése. 

 

Ajánlatkérő jelzi, hogy a mennyiséget kettő év alatt több részletben fogja megrendelni. Ajánlatkérő 30% opciót biztosít a 

keretösszeg vonatkozásában valamennyi rész esetében. 

 

Ajánlatkérő nem köteles kimeríteni a keretösszeget. 

 

Ajánlatkérő érvénytelenné nyilváníthatja az ajánlatot a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján, amennyiben az ajánlati 

árak meghaladják a Sportági Szakszövetség által meghatározott Benchmarkot. Ajánlatkérő bontáskor közli a 

Benchmarkot. 

 

 

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 (a továbbiakban Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben 

egyenértékű terméket elfogad. 

 

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2 

Érték áfa nélkül:  Pénznem: [HUF] 

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus 

beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene) 

II.1.6) Részekre vonatkozó információk 

A beszerzés részekből áll X igen ◯nem 

Ajánlatok X valamennyi részre ◯ legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: [  ] ◯ csak egy részre nyújthatók be 

 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [  ] 

 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: 

II.2) Meghatározás 1 

II.2.1) „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” - I. rész Rész száma: 1 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 1 18412000-0, 37400000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne:  

6000 Kecskemét Izsáki út 1. Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.  

 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:  

 

1. rész: „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” - jégkorong  

 

CPV kód: 18412000-0 Sportruházat 

                  37400000-2 Sportcikkek és felszerelések 

 



7 

 

 

   Mennyiség 

1. Gyakorló mez Bauer  35 db/év 

2. Mérkőzés mez  35 db/év 

3. Sportszár Kötött  35 db/év 

4. Kapus mez Bauer GC   35 db/év 

5. Kabát Bauer EU Winter YTH YTH XS - L   35 db/év 

6. Kabát Bauer EU Winter SR SR XS - XXL   35 db/év 

7. Melegítő nadrág Bauer EU Team Jogging YTH YTH XS - XL   35 db/év 

8. Melegítő nadrág Bauer EU Team Jogging SR SR S - XXL   35 db/év 

9. Melegítő felső Bauer EU Team Jogging YTH YTH XS - XL   35 db/év 

10. Melegítő felső Bauer EU Team Jogging SR SR S - XXL   35 db/év 

11. Sapka Bauer Team Pom-Pom   35 db/év 

 

 

Keretösszeg: nettó 4.239.855,- Ft (2 évre) 

 

Jótállás időtartama: a termékek ajánlatkérő részére történő átadásának időpontjától számítottan 12 hónap. Amennyiben a 

jogszabály hosszabb jótállást ír elő, úgy Ajánlattevő annak időtartamát köteles vállalni.  

 

Szállítási határidő: eseti megrendeléstől számított 30 nap. 

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

 

 A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum melléklete tartalmazza.  

 

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. 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

II.2.5) Értékelési szempontok 

◯ Az alábbiakban megadott szempontok 

[] Minőségi kritérium 1, 2, 20  

( ) Költség kritérium 1, 20 – 

(x) Legalacsonyabb ár 

◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 

meghatározásra 

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: …. Pénznem: [HUF] 

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 

vonatkozóan) 

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: 24 hónap  vagy napokban kifejezett időtartam: [ ……..] 

vagy Kezdés: () / Befejezés: () 

A szerződés meghosszabbítható X igen ◯ nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződést az 

Ajánlatkérő 6 hónappal meghosszabbíthatja, ha a keretösszeg a szerződés időtartama alatt nem merül ki. 

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
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II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ 

(nyílt eljárások kivételével) 

A részvételre jelentkezők tervezett száma: [  ] 

vagy Tervezett minimum: [  ] / Maximális szám: 2 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen X nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók   X  igen ◯nem        Opciók ismertetése: Ajánlatkérő 30% opciót biztosít a keretösszeg vonatkozásában. 

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  ◯ igen X nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma:  

II.2.14) További információ: 
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II.2.1) „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” - II. rész Rész száma: 2 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 1 18412000-0, 37400000-2Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne:  

6000 Kecskemét Izsáki út 1. Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.  

 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:  

 

2. rész „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” - kézilabda 

 

CPV kód: 18412000-0 Sportruházat 

                  37400000-2 Sportcikkek és felszerelések 

 

   Mennyiség 14 év alatt Mennyiség 14 év felett 

1. sporttáska 15 db/év 10 db/év 

2. gálamelegítő 60 db/év 13 db/év 

3. kézilabda mez (meccs) 210 db/év 20 db/év 

4. kézilabda nadrág (meccs) 210 db/év 20 db/év 

5. edzőpóló 225 db/év 75 db/év 

6. Kapus mez 35 db/év 10 db/év 

7. Kapus nadrág 35 db/év 10 db/év 

8. rövidnadrág 45 db/év 17 db/év 

9. zokni 100 db/év 0 db/év 

10. törölköző 0 db/év 40 db/év 

11. jelölőmez 50 db/év 
0 db/év 

12. Kézilabda cipő 100 db/év 
0 db/év 

 

 

Keretösszeg: nettó 13.325.257,- Ft (2 évre) 

 

Jótállás időtartama: a termékek ajánlatkérő részére történő átadásának időpontjától számítottan 12 hónap. Amennyiben a 

jogszabály hosszabb jótállást ír elő, úgy Ajánlattevő annak időtartamát köteles vállalni. 

 

Szállítási határidő: eseti megrendeléstől számított 30 nap. 

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

 

A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum melléklete tartalmazza. 

 

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. 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

II.2.5) Értékelési szempontok 

◯ Az alábbiakban megadott szempontok 

[] Minőségi kritérium 1, 2, 20  

( ) Költség kritérium 1, 20 – 

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
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(x) Legalacsonyabb ár 

◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 

meghatározásra 

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: … Pénznem: [HUF] 

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 

vonatkozóan) 

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: 24 hónap vagy napokban kifejezett időtartam: [ ……..] 

vagy Kezdés: () / Befejezés: () 

A szerződés meghosszabbítható X igen ◯ nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződést az 

Ajánlatkérő 6 hónappal meghosszabbíthatja, ha a keretösszeg a szerződés időtartama alatt nem merül ki. 

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ 

(nyílt eljárások kivételével) 

A részvételre jelentkezők tervezett száma: [  ] 

vagy Tervezett minimum: [  ] / Maximális szám: 2 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen X nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók   X  igen ◯nem        Opciók ismertetése: Ajánlatkérő 30% opciót biztosít a keretösszeg vonatkozásában. 

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  ◯ igen X nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma:  

II.2.14) További információ: 
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II.2.1) „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” - III. rész Rész száma: 3 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 1 18412000-0, 37400000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne:  

6000 Kecskemét Izsáki út 1. Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.  

 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:  

 

3. rész: „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” - kosárlabda 

 

CPV kód: 18412000-0 Sportruházat 

                  37400000-2 Sportcikkek és felszerelések 

                                                                                                                              Mennyiség 

1. Hazai kosárlabda verseny mezgarnitúra (logózás: szita nyomat) 40 db/év Hazai kosárlabda verseny mezgarnitúra (szita nyomat) 

2. Idegenbeli kosárlabda verseny mezgarnitúra (logózás: szita nyomat) 40 db/év Idegenbeli kosárlabda verseny mezgarnitúra (szita nyomat) 

3. Hazai kosárlabda verseny mezgarnitúra (logózás: szublimált) 40 db/év Hazai kosárlabda verseny mezgarnitúra (szublimált) 

4. Idegenbeli kosárlabda verseny mezgarnitúra (logózás: szublimált) 40 db/év Idegenbeli kosárlabda verseny mezgarnitúra (szublimált) 

5. Utazó melegítő felső + alsó (logózás: szita nyomat) 40 db/év Utazó melegítő felső + alsó (szita nyomat) 

6. Utazó melegítő felső + alsó (logózás: szublimált) 40 db/év Utazó melegítő felső + alsó (szublimált) 

7. Utazó melegítő felső piros (logózás: hímzett logó) 100 db/év Utazó melegítő felső piros (szita nyomat) 

8. Utazó melegítő felső fekete (logózás: hímzett logó) 40 db/év Utazó melegítő felső fekete (szita nyomat) 

9. Utazó melegítő nadrág I. (logózás: hímzett logó) 50 db/év Utazó melegítő nadrág (szita nyomat) 

10. Utazó melegítő nadrág II. (logózás: hímzett logó) 50 db/év  

11. Kapucnis-cipzáras melegítő felső (logózás: hímzett logó) 150 db/év Kapucnis-cipzáras melegítő felső (szita nyomat) 

12. Sport zokni (logózás: anyagba szőtt) 500 db/év Sport zokni 

13. Ki-befordítható használatú edző mezgarnitúra (logózás: nyomtatott logó) 450 db/év Ki-befordítható használatú edző mezgarnitúra 

14. Sport táska (logózás: nyomtatott logó) 100 db/év Sport táska 

15. Hátizsák (logózás: nyomtatott logó) 100 db/év Hátizsák 

16. Cipőtartós sporttáska (logózás: szita nyomat) 150 db/év Cipőtartós sporttáska 

17. Kereknyakú póló (logózás: szita nyomat) 600 db/év Kereknyakú póló 

18. Galléros-gombos póló (logózás: szita nyomat) 50 db/év Galléros-gombos póló 

19. Cipő (kosárlabda, futó) 100 db/év Cipő (kosárlabda, futó 

20. Kabát (logózás: hímzett logó) 40 db / év  

21. Kosárlabda edző nadrág (logózás: nyomtatott logó) 100 db / év  

  

Keretösszeg: nettó 25.439.128,- Ft (2 évre) 

  

Jótállás időtartama: a termékek ajánlatkérő részére történő átadásának időpontjától számítottan 12 hónap. Amennyiben a 

jogszabály hosszabb jótállást ír elő, úgy Ajánlattevő annak időtartamát köteles vállalni. 

 

Szállítási határidő: eseti megrendeléstől számított 30 nap. 

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

 

A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum melléklete tartalmazza. 
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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. 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

 

II.2.5) Értékelési szempontok 

◯ Az alábbiakban megadott szempontok 

[] Minőségi kritérium 1, 2, 20  

( ) Költség kritérium 1, 20 – 

(x) Legalacsonyabb ár 

◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 

meghatározásra 

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: … Pénznem: [HUF] 

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 

vonatkozóan) 

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: 24 hónap  vagy napokban kifejezett időtartam: [ ……..] 

vagy Kezdés: () / Befejezés: () 

A szerződés meghosszabbítható X igen ◯ nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződést az 

Ajánlatkérő 6 hónappal meghosszabbíthatja, ha a keretösszeg a szerződés időtartama alatt nem merül ki. 

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ 

(nyílt eljárások kivételével) 

A részvételre jelentkezők tervezett száma: [  ] 

vagy Tervezett minimum: [  ] / Maximális szám: 2 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen X nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók   X  igen ◯nem        Opciók ismertetése: Ajánlatkérő 30% opciót biztosít a keretösszeg vonatkozásában. 

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  ◯ igen X nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma:  

II.2.14) További információ: 

 

  

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
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II.2.1) „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” - IV. rész Rész száma: 4 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 1 18412000-0, 37400000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne:  

6000 Kecskemét Izsáki út 1. Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.  

 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:  

 

4. rész „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” - röplabda 

 

CPV kód: 18412000-0 Sportruházat 

                  37400000-2 Sportcikkek és felszerelések 

                                                                                                                      Mennyiség:  

1. Melegítő felső (fiú) (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 40 db/év 

2. Melegítő nadrág (fiú) 
40 db/év 

3. Utazó póló (fiú) (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 
50 db/év 

4. Röplabda mez (fiú) (logózás: Hőpréses fólia 

nyomás) 40 db/év 

5. Röplabda meznadrág (fiú) 
40 db/év 

6. Pamut Zokni 
150 db/év 

7. Melegítő felső (lány) (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 
60 db/év 

8. Melegítő nadrág (lány) 
60 db/év 

9. Utazó póló (lány) (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 
80 db/év 

10. Röplabda mez (lány) (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 
50 db/év 

11. Röplabda meznadrág (lány) 
50 db/év 

12. Bemelegítő felső (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 
150 db/év 

13. Bemelegítő nadrág 
150 db/év 

14. Melegítő felső (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 
15 db/év 

15. Röplabda cipő 
80 db/év 

16. Esőkabát (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 
75 db/év 

17. Téli kabát (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 
50 db/év 

18. Mellény (logózás:Hőpréses fólia nyomás) 
50 db/év 

19. Pamut Póló (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 
250 db/év 

20. Hátizsák (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 
30 db/év 

21. Utazótáska (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 
50 db/év 

22. Esőkabát (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 

23. Hosszú póló (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 

24. Pamut póló (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 

550 db 

550 db 

50 db 

 
 

Keretösszeg: nettó 16.959.418,- Ft (2 évre) 

 

Jótállás időtartama: a termékek ajánlatkérő részére történő átadásának időpontjától számítottan 12 hónap. Amennyiben a 

jogszabály hosszabb jótállást ír elő, úgy Ajánlattevő annak időtartamát köteles vállalni. 

 

Szállítási határidő: eseti megrendeléstől számított 30 nap. 

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

 

Ajánlatkérő legkésőbb 2019. decemberig kívánja az esőkabátot (22.), hosszú pólót (23.), illetve a pamut pólót (24.) 

beszerezni. 
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A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum melléklete tartalmazza. 

 

 

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. 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

II.2.5) Értékelési szempontok 

◯ Az alábbiakban megadott szempontok 

[] Minőségi kritérium 1, 2, 20  

( ) Költség kritérium 1, 20 – 

(x) Legalacsonyabb ár 

◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 

meghatározásra 

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: … Pénznem: [HUF] 

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 

vonatkozóan) 

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: 24 hónap vagy napokban kifejezett időtartam: [ ……..] 

vagy Kezdés: () / Befejezés: () 

A szerződés meghosszabbítható X igen ◯ nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződést az 

Ajánlatkérő 6 hónappal meghosszabbíthatja, ha a keretösszeg a szerződés időtartama alatt nem merül ki. 

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ 

(nyílt eljárások kivételével) 

A részvételre jelentkezők tervezett száma: [  ] 

vagy Tervezett minimum: [  ] / Maximális szám: 2 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen X nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók   X  igen ◯nem        Opciók ismertetése: Ajánlatkérő 30% opciót biztosít a keretösszeg vonatkozásában. 

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  ◯ igen X nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma:  

II.2.14) További információ: 

 

 

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
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II.2.1) „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” - V. rész Rész száma: 5 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 1 18412000-0, 37400000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne:  

6000 Kecskemét Izsáki út 1. Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.  

 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:  

5. rész: „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” – úszás 

 

CPV kód: 18412000-0 Sportruházat 

                  37400000-2 Sportcikkek és felszerelések 

 

 

                                                                                                                      Mennyiség:  

1. Oldalt mintás úszónadrág 5 db/év 

2. Színes feliratos vékony pántú fürdőruha 3 db/év 

3. Úszódressz 3 db/év 

4. Különleges talpkiképzésű papucs 5 db/év 

5. Egybeöntött papucs 5 db/év 

6. Férfi kerek nyakú póló 3 db/év 

7. Gombos, galléros póló 2 db/év 

8. Női kereknyakú póló 5 db/év 

9. Bermuda rövidnadrág 5 db/év 

10. Short rövidnadrág 5 db/év 

11. Feliratos törölköző 3 db/év 

12. Kapucnis frotír köntös 5 db/év 

 

 

Keretösszeg: nettó 363.416,- Ft (2 évre) 

 

Jótállás időtartama: a termékek ajánlatkérő részére történő átadásának időpontjától számítottan 12 hónap. Amennyiben a 

jogszabály hosszabb jótállást ír elő, úgy Ajánlattevő annak időtartamát köteles vállalni.  

 

Szállítási határidő: eseti megrendeléstől számított 30 nap. 

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

 

A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum melléklete tartalmazza. 

 

 

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. 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

II.2.5) Értékelési szempontok 

◯ Az alábbiakban megadott szempontok 

[] Minőségi kritérium 1, 2, 20  

( ) Költség kritérium 1, 20 – 

(x) Legalacsonyabb ár 

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
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◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 

meghatározásra 

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: …. Pénznem: [HUF] 

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 

vonatkozóan) 

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: 24 hónap  vagy napokban kifejezett időtartam: [ ……..] 

vagy Kezdés: () / Befejezés: () 

A szerződés meghosszabbítható X igen ◯ nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződést az 

Ajánlatkérő 6 hónappal meghosszabbíthatja, ha a keretösszeg a szerződés időtartama alatt nem merül ki. 

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ 

(nyílt eljárások kivételével) 

A részvételre jelentkezők tervezett száma: [  ] 

vagy Tervezett minimum: [  ] / Maximális szám: 2 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen X nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók   X  igen ◯nem        Opciók ismertetése: Ajánlatkérő 30% opciót biztosít a keretösszeg vonatkozásában. 

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  ◯ igen X nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma:  

II.2.14) További információ: 
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II.2.1) „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” - VI. rész Rész száma: 6 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 1 18412000-0, 37400000-2Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne:  

6000 Kecskemét Izsáki út 1. Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.  

 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:  

 

6. rész: „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” – vízilabda 

 

CPV kód: 18412000-0 Sportruházat 

                  37400000-2 Sportcikkek és felszerelések 

                                                                                                                                                                                 Mennyiség  

1. Fürdőköpeny (logózás: egyedi hímzés)  170 db/év 

2. Melegítő alsó + felső (logózás: silicon nyomat)  170 db/év 

3. Vízilabda sapka garnitúra (logózás: szublimácios eljárás)  2 db/év 

4. Papucs  170 db/év 

5. Úszósapka  45 db/év 

6. "Galléros póló (logózás: Silicon nyomat + woven /szövött/ márkacímke"  335 db/év 

7. Galléros póló Coach (logózás: Silicon nyomat + woven /szövött/márkacímke  14 db/év 

8. Páncél dressz (lány) (logózás: szublimácios eljárás)  65 db/év 

9. Páncél úszó (fiú) (logózás: szublimácios eljárás)  262 db/év 

10. Hátizsák (logózás: szublimácios eljárás)  170 db/év 

 

 

Keretösszeg: nettó 16.959.418,- Ft (2 évre) 

 

Jótállás időtartama: a termékek ajánlatkérő részére történő átadásának időpontjától számítottan 12 hónap. Amennyiben a 

jogszabály hosszabb jótállást ír elő, úgy Ajánlattevő annak időtartamát köteles vállalni. 

 

Szállítási határidő: eseti megrendeléstől számított 30 nap. 

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

 

A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum melléklete tartalmazza. 

 

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. 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

II.2.5) Értékelési szempontok 

◯ Az alábbiakban megadott szempontok 

[] Minőségi kritérium 1, 2, 20  

( ) Költség kritérium 1, 20 – 

(x) Legalacsonyabb ár 

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
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◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 

meghatározásra 

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: … Pénznem: [HUF] 

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 

vonatkozóan) 

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: 24 hónap vagy napokban kifejezett időtartam: [ ……..] 

vagy Kezdés: () / Befejezés: () 

A szerződés meghosszabbítható X igen ◯ nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződést az 

Ajánlatkérő 6 hónappal meghosszabbíthatja, ha a keretösszeg a szerződés időtartama alatt nem merül ki. 

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ 

(nyílt eljárások kivételével) 

A részvételre jelentkezők tervezett száma: [  ] 

vagy Tervezett minimum: [  ] / Maximális szám: 2 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen X nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók   X  igen ◯nem        Opciók ismertetése: Ajánlatkérő 30% opciót biztosít a keretösszeg vonatkozásában. 

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  ◯ igen X nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma:  

II.2.14) További információ: 
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III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

 

III.1) Részvételi feltételek 

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 

cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 

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

szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) szerint: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési 

eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a 

továbbiakban: EEKD.) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének 

hatálya alá. 

Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 2. § (1) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdés rendelkezései 

alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában, illetve e), f), g), k), l), p) és q) pontjában említett kizáró okokat 

az egységes európai közbeszerzési dokumentum III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni. 

Az ajánlattevőknek az alkalmazandó szabályok, az EEKD. használata, valamint a kizáró okok igazolása során a Kr. 2-4. §, 

6. §, 8. §, 10. §, valamint 12-16. § figyelembevételével kell eljárniuk. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) és (11) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére. 

Ajánlatkérő nem zárhatja ki az eljárásból azt az Ajánlattevőt, aki a Kbt. 64. § rendelkezései alapján öntisztázás keretében 

igazolta, hogy az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró okok fennállásának 

ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére. 

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:  

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának 

benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD. benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 

65. §- a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. 

Az előírt alkalmassági követelmények megfelelésnél alkalmazandó a Kbt. 65. §  

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre 

jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként 

vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel 

meg. 

 

Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 2. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés 

rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel Ajánlattevő az EEKD. IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni. 

 

Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bekezdésére történő egyidejű hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen ajánlati 

felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és azok 

igazolásának módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési 

szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. 

 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy 

személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az 

esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon 

alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrására vagy arra is támaszkodik.  

 

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

 

A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, 
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hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 

alatt.  

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bekezdésére. 

 

 

 

P/1. 

A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján nyilatkozatát az ajánlati felhívás 

feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya 

(I. rész vonatkozásában: jégkorong ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítése 

(II. rész vonatkozásában: kézilabda ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítése 

(III. rész vonatkozásában: kosárlabda ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítése 

(IV. rész vonatkozásában: röplabda ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítése 

(V. rész vonatkozásában: úszóruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítése 

(VI. rész vonatkozásában: vízilabda ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítése) 

 

szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, annak megfelelően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve 

mikor kezdte meg működését. 

 

Ha az ajánlattevő a P/1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely 

tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási 

mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja 

pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, 

hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és 

tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő 

által elfogadott módjáról. 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

 

P/1. 

 

Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti 

évben -  

az I. rész vonatkozásában:  

ha a közbeszerzés tárgya (jégkorong ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítése) - szerinti, általános forgalmi adó nélkül 

számított árbevétele összesen nem éri el a nettó 3.500.000,- Ft-ot 

a II. rész vonatkozásában:  

ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (kézilabda ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítése) - 

általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a nettó 12.000.000,- Ft-ot 

a III. rész vonatkozásában:  

ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (kosárlabda ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítése) 

- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a nettó 20.000.000,- Ft-ot 

a IV. rész vonatkozásában:  

ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (röplabda ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítése) - 

általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a nettó 15.000.000,- Ft-ot 

a V. rész vonatkozásában:  

ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (úszóruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítése) - 

általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a nettó 300.000,- Ft-ot 

a VI. rész vonatkozásában:  

ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (vízilabda ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítése) - 

általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a nettó 15.000.000,- Ft-ot. 

 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére. 

 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:  

A Kr. 1. § (1) szerint: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban 

ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD. benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy 

megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. 

 

Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bekezdésére történő egyidejű hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen ajánlati 

felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és azok 



21 

 

igazolásának módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési 

szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. 
 

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre 

jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként 

vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel 

meg. 

 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 

bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 

jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi 

jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 

követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen 

szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy 

részvételi jelentkezésben 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. 

 

A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az 

adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga 

lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - 

ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § 

szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült 

kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésére. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra. 

 

 

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 ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három év (három év alatt 

befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) legjelentősebb szállításainak ismertetését. 

 

Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § 1) bekezdésének a) 

pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 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; 

- az ellenszolgáltatás összegét; 

- 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 22. § (1)-(2) bekezdésében 

foglaltakra. 

 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

M/1. Alkalmatlan ajánlattevő,  

 

az I. rész vonatkozásában: amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 

3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett jégkorong ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítésére 

vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, amelynek összege eléri a nettó 3.500.000,-Ft-ot, 

 

a II. rész vonatkozásában: amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 

3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett kézilabda ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítése 

vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, amelynek összege eléri a nettó 12.000.000,- Ft-ot. 

 

a III. rész vonatkozásában: amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 

3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett kosárlabda ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítésére 

vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, amelynek összege eléri a nettó 20.000.000,- Ft-ot, 
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a IV. rész vonatkozásában: amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 

3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett röplabda ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítésére 

vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, amelynek összege eléri a nettó 15.000.000,- Ft-ot, 

 

az V. rész vonatkozásában: amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 

3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett úszóruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítésére vonatkozó 

szerződésszerűen teljesített referenciával, amelynek összege eléri a nettó 300.000,- Ft-ot, 

 

a VI. rész vonatkozásában: amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 

3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett vízilabda ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítésére 

vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, amelynek összege eléri a nettó 15.000.000,- Ft-ot. 

 

Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményeket. 

 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére. 

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 

 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 

hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 

 A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik 

 

 

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2 

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében) 

  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

 

Valamennyi rész vonatkozásában: 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére. 

 

Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért, jótállást alkalmaz. 

 

 

Fő finanszírozási és fizetési feltételek: 

A nyertes ajánlattevő megrendelésenként jogosult számla kiállítására. 

Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, figyelemmel a Ptk. 6:130 

§ (1)-(2) bekezdés rendelkezéseire. 

Ajánlatkérő előleget és részszámlázási lehetőséget nem biztosít. 

 

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. 

 

Az V. részre (úszás) vonatkozó szerződés 100 %-ban Ajánlatkérő saját forrásából kerül finanszírozásra. 

 

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

 

Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. 

 

A teljesítéssel kapcsolatosan irányadó a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint teljesíti.  

 

A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó. 

 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok 

részét képező szerződéstervezet tartalmazza. 



23 

 

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

 Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét 

 

IV. szakasz: Eljárás 

 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

X Nyílt eljárás 

 Gyorsított eljárás 

- Indokolás:  

◯ Meghívásos eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

◯ Tárgyalásos eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

◯ Versenypárbeszéd 

◯ Innovációs partnerség 

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

◯ Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [] 

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 

 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása: 

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ 

 Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a 

megtárgyalandó ajánlatok számát 

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) 

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. 

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk  

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 

További információk az elektronikus árlejtésről: 

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk 

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik X igen ◯ nem 

 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
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(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény) 

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 

EKR szerint. 

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. 

 

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

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma 4 

Dátum: (nn/hh/éééé) 

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: [HU] [  ] 1 

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (nn/hh/éééé) 

vagy Az időtartam hónapban: [1] (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum: EKR szerint  

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

lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdése szerint. 

 

A Kbt. 68. § (1b) bekezdése értelmében az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR 

végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé 

válnak. 

A Kbt. 68. § (1c) bekezdése értelmében az elektronikusan benyújtott ajánlat vagy részvételi jelentkezés esetében a (4)-(5) 

bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az 

ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szerepelnek - az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők részére elérhetővé teszi. 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű ◯ igen X nem 
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A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2 

 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

 A megrendelés elektronikus úton történik 

 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 

[X]  A fizetés elektronikus úton történik 

 

 

VI.3) További információk: 2 

 

1. 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. Ajánlattevőnek árazott költségvetést is be kell nyújtania .pdf formátumban, valamint szerkeszthető .xls 

formátumban is, figyelemmel a Kbt. 41/B. § (1) bekezdésére. 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. 

 

2. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR-ben megtett nyilatkozatokra vonatkozóan támasztott követelmények a Kbt 

41/A. §-a irányadó. 

3. 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. 

4. Kbt. 41/A. § (4) bekezdése szerint 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. 

5. 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). 

6. Az ajánlatot az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban 

meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az ajánlattételi határidő 

lejártáig. 

7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5) bekezdései szerint előírtakat.  

8. Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet.  

9.     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) és (2a) bekezdése alapján: Az ajánlatkérő a nem 

magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni. Ha a 41/C. § (1) bekezdés e)-f) pontja 

alapján az ajánlatok benyújtása egészében papíralapon történik és ahol e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján 

megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a 

dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő előírhatja az olyan 

nyilatkozat eredeti vagy - ha az ajánlatkérő lehetővé teszi - hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely 

követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). 

Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt 

példányát kell tartalmaznia. 
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 10. 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. A Kbt. 65. § (12) 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. Felhívjuk a figyelmet az 

EKRr 6. § (6a) bekezdésében foglaltakra: ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági 

szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel során az EKR-ben előzetesen 

rögzítette! 

9. A Kr. szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

Amennyiben ajánlattevő cégügyében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, kérjük ajánlatában csatolja az erről szóló 

(nemleges) nyilatkozatot. 

10. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással. Ajánlatkérő 

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

11. Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártát megelőző napon az ajánlatok 

elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 79. § (1)-(2) 

bekezdéseire.  

12. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére. 

13. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, 

sem a közös ajánlattevők esetében. 

14. Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4) bekezdésben foglaltak szerint jár el. 

15. Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség. 

16. Az ajánlati kötöttségre vonatkozó IV.2.6. pontot a Kbt. 81.§ (11) bekezdés rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni, így 

ajánlatkérő a 1 hónap alatt 30 napot ért.  

17. FAKSZ: dr. Fodor Péter 00907. 

18. 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 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 és a termék leírását, valamint képét. 

19. Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (5) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el. 

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

leírását.  

21. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumokban található adatkezelési tájékoztató megismeréséről 

szóló nyilatkozatot. 

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

 

 

 

VI.4) Jogorvoslati eljárás 

Vl.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Riadó u. 5. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: Magyarország 

E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828594 

Internetcím: www.kozbeszerzes.hu (URL) Fax: +36 18828593 

Vl.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város: Postai irányítószám: Ország: 

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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E-mail:  Telefon: 

Internetcím: (URL) Fax: 

Vl.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása 

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint. 

Vl.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 2 

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Riadó u. 5. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: Magyarország 

E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828594 

Internetcím: www.kozbeszerzes.hu (URL) Fax: +36 18828593 

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé) 

 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

1 szükség szerinti számban ismételje meg 

2 adott esetben 

4 ha az információ ismert 

20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható 

21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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II. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 
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Közbeszerzési dokumentumok 

 

a  

 

„Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” 

tárgyú, 

 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) második része szerinti, valamint az 

elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR 

rendelet alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével, nyílt 

közbeszerzési eljáráshoz. 

 

 

1. Az eljárás általános feltételei 

 

1.1. Tárgyi közbeszerzési eljárás esetében ajánlatkérő az ajánlati 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.  

 

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). 
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2. Kiegészítő tájékoztatás 

 

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

dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban – Kbt. 56. §-ában foglaltaknak megfelelően  –

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 a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi 

határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal kell megadni. 

 

2.4. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fenti válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál 

később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia.  

 

 

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 IV.2.6) pontjában meghatározottak szerint.  

 

5.2. Az ajánlattevő a Felhívás IV.2.6) pontjában megadott időtartam lejártáig kötve van ajánlatához, 

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

 

 

6. Több változatú (alternatív) ajánlat 

 

A Felhívás II.2.10) pontjában meghatározottak szerint. 

 

7. Tájékoztatás 

 

7.1. 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. 

7.2. A nyilatkozat kitöltésének elősegítéséhez, az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 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. 

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: tisztifoorvos@oth.antsz.hu 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti  

Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 
Postacím: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.       

Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32. Pf.: 564 

Központi telefonszám: 76/500-030 

Email cím:  titkarsag.kecskemet@dar.antsz.hu 

 

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: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  

Kecskeméti Járási Hivatal 

 Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály 

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály; 

6000 Kecskemét, Klapka u. 34. 

Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 230. 

tel: 06-76-795-725 

fax: 06-76-795-762 

E-mail: munkavedelem-munkaugy@bacs.gov.hu 

 

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

Telefon: (1) 336 - 7843  

Fax: 336 – 7445 

E-mail: ebh@ebh.gov.hu 

Honlap: www.egyenlobanasmod.hu 

 

SINOSZ Bács- Kiskun Megyei Tagszervezet 

6000 Kecskemét, Táncsics M. u. 19.  

 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

6000 Kecskemét, Batthyány u. 2. 

 

Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 
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6000 Kecskemét Reile G. u. 22. 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata 

6000 Kecskemét, Irínyi út 17. 

 

Pest Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

1016 Budapest, Mészáros u. 58/A-B 

E-mail: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2. 

kornyezetvedelem@bacs.gov.hu 

 

 

NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága  

- Kecskeméti központi ügyfélszolgálat 

6000 Kecskemét, Kuruc krt. 16.  

Telefonszám: +36 (76) 512-600 

Fax: +36 (76) 481-085 

 

 

8. Közös ajánlattétel 

 

8.1. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. 

 

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 esetében Kbt. 35. § (2a) bekezdésének megfelelően az ajánlatban vagy több 

szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni kell a (2) bekezdés szerinti 

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

ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben 

elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre 

jelentkezők képviseletében eljárhat. 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. 

 

8.4. A 8.1. pont szerinti esetben a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési 

eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 

 

8.5. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 

tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

 

8.6. Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő 

tájékoztatás megadása [Kbt. 56. §], a hiánypótlás [Kbt. 71. §], a felvilágosítás [Kbt. 71. §] és 

indokolás [Kbt. 72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek jelentkezőknek szóló 

értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a 8.2. pont szerinti képviselőnek küldi meg. 

 

8.7. Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [Kbt. 54. §] írja elő, a közös ajánlattevőknek 

a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik 

közös ajánlattevő részéről történt megsértése [Kbt. 54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az 

ajánlatkérőt illeti meg. 
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8.8. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után 

változás nem következhet be. 

 

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

szóló megállapodás másolati példányát, amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési 

eljárással kapcsolatos feladat bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az 

eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos 

jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők 

nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges 

felelősséget vállalnak. 

 

 

9. Ajánlati ár 

 

Az ajánlati árat nettó forintban kell megadni. Az ajánlattevő ajánlati árának a kiadott 

költségvetésekben szereplő egységárak nettó összegének kell lennie.  

 

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és 

semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 

 

A nettó árat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok 

formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek stb.  

 

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 ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős 

megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között 

minden illetéket, díjat, bérletet, a hibák kijavításához szükséges költségeket is. 

 

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 

magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. 

 

 

10. Formai követelmények 

 

A közbeszerzési dokumentumok 16. pont 2. alpontjában 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  

 

 

A tárgyi közbeszerzési eljárás valamennyi részének vonatkozásában az ajánlatok elbírálásának szempontja a Kbt. 

76. § (2) bekezdés a) pontja alapján: legalacsonyabb ár.  

 

A Kbt. 76. § (5) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő azért választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési 
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szempontját, mert igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel 

meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak 

a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. 

 

 

 

 

 

13. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek (valamennyi rész vonatkozásában) 

 

Késedelmi kötbér: Amennyiben ajánlattevő az eljárás eredményeként megkötött szerződés 

teljesítése során - a teljesítési határidő tekintetében olyan okból, amelyért 

felelős késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett. A 

késedelmi kötbér mértéke késedelem minden megkezdett napja után naptári 

naponként a késedelemmel érintett áruk vételárának 1 %-a, de legfeljebb a 

nettó szerződéses ellenérték 10%-a. Összesen 30 napos késedelem elérése 

esetén is jogosult ajánlatkérő a szerződést felmondani 

 

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

teljesítéssel érintett áruk vételárának 10 %-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 

keretösszegéből fennmaradó (rendeléssel nem érintett) 20%-a. Ajánlatkérő 

fenntartja a jogot a kötbéren felüli kárának érvényesítésére. Amennyiben 

Ajánlattevő késedelme meghaladja a 20 napot, úgy Ajánlatkérő jogosult – 

anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a szerződést az 

Ajánlattevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal 

felmondani. Ebben az esetben a teljesítést Ajánlattevő hibájából eredően 

meghiúsultnak kell tekinteni (a teljesítés kötelezettnek felróható okból való 

lehetetlenné válása miatt), Ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.  

 

Jótállás: Minimum 12 hónap. 

 

14. 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. 

 

 

15. Egységes európai közbeszerzési dokumentum 

 

(1) Az ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban köteles a közbeszerzési 

dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsátani az adott eljáráshoz tartozó 

egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját, amely tartalmazza 

a) az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa (a továbbiakban: 

formanyomtatvány) I. részében megkövetelt, az eljárás azonosítását szolgáló adatokat, illetve hirdetmény 

közzététele esetén az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelenő hirdetmény azonosító számát, 

b) az eljárás során alkalmazandó kizáró okokat, 

c) az eljárás során megkövetelt alkalmassági követelményeket. 

 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítésére az Európai Bizottság által erre vonatkozóan 

létrehozott webfelület is használható. 
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(3) Az ajánlatkérő kéri, hogy az ajánlattevő a formanyomtatványon tüntesse fel 

a) az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik, 

b) az eljárásban esetlegesen előírt környezetvédelmi vezetési szabványoknak való megfelelés tényét és 

módját. 

 

(4) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásakor a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában, 

illetve e), f), g), k), l), p) és q) pontjában említett kizáró okokat a formanyomtatvány III. részének „D” 

szakaszában kell feltüntetni. 

 

(5) Az (1) bekezdés c) pontja esetében az ajánlatkérő kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő 

részletes információk megadását. Részletes információk kérése esetén a megkövetelt alkalmassági 

követelményeket pontosan fel kell tüntetni a formanyomtatványban. 

 

(6) Az ajánlattevő az ajánlatával együtt benyújtja a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy 

által aláírt, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 

igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról (továbbiakban: Kr.) 4-7. 

§-nak és az ajánlatkérő által a Kr. 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött formanyomtatványt. A Kr. 2. § 

(2) bekezdés alkalmazása esetén a gazdasági szereplő a formanyomtatványt az Európai Bizottság által 

létrehozott webfelületen tölti ki, majd az így kitöltött és aláírt dokumentumot nyújtja be az ajánlatkérőnek. 

 

(7) Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira 

támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt 

külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek 

vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az 

ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. 

 

(8) Közös ajánlattétel  esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. 

 

(9) Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány 

benyújtásával a következő módon igazolja előzetesen a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát: 

a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)-af) alpontokra vonatkozó nyilatkozat tekintetében a gazdasági 

szereplő a formanyomtatvány III. részének „A” szakaszát tölti ki, 

b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontra vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági szereplő a 

formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában teszi meg, 

c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontjára vonatkozóan a nem Magyarországon letelepedett 

gazdasági szereplő a formanyomtatvány a) és b) pontnak megfelelő kitöltésével egyben az ah) alpontban 

említett személyes joga szerinti hasonló bűncselekményekről is nyilatkozik, 

d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének „B” szakasza 

kitöltésével nyilatkozik azzal, hogy csak az egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy 

társadalombiztosítási járulék tartozást és a tartozás lejártának időpontját kötelező feltüntetni, 

e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)-j) és m) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része „C” 

szakaszának vonatkozó pontjai kitöltésével nyilatkozik, 

f) a Kbt. 62. § (1) bekezdés e)-g), k), l), p) és q) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének „D” 

szakaszában a vonatkozó pontok kitöltésével nyilatkozik, a q) pont tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet 

külön igazolást, a jogsértés megtörténtét vagy annak hiányát a Hatóság honlapján közzétett adatokból az 

ajánlatkérő ellenőrzi. 

g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n)-o) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része „C” szakaszának 

vonatkozó pontja kitöltésével azzal, hogy ha a gazdasági szereplő bírságelengedésben részesült, vagy az 

ajánlat benyújtását megelőzően a jogsértést a Gazdasági Versenyhivatalnak bejelentette, ezt a tényt a 

formanyomtatványban feltünteti. 

 

(10) Ha az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdése a), c)-e), g)-q) pontjai, a Kbt. 62. § (2) 

bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt. 64. §-a 

alapján igazolják megbízhatóságát és ezt a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Kbt. 188. § (4) 

bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős 

határozatával igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedések rövid leírását 

feltüntetni a formanyomtatványon. A formanyomtatványhoz a Hatóság Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti -– 
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vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozatát is 

csatolni kell. 

 

(11) Az (9) bekezdés a)-c) pontja alapján megtett nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett 

személyekre is vonatkozik. 

 

(12) A Kbt. 65. § (1) bekezdésében említett alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében az 

ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány IV. részét 

az ajánlatkérő által a Kr. 2. § (5) bekezdése szerint előírt módon köteles kitölteni. 

 

(13) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró 

okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen 

adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben. 

 

(14) A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet 

szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult. 

 

(15) A gazdasági szereplők az adott eljárás során benyújtott formanyomtatványban található információkat 

másik közbeszerzési eljárásban is felhasználhatják, ha az abban foglalt információk továbbra is megfelelnek 

a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a másik eljárásban megkövetelt információkat. 

 

(16) A formanyomtatvány újbóli felhasználása esetén a gazdasági szereplő köteles a formanyomtatvány I. 

részében található adatokat az új eljárásnak megfelelően frissíteni és nyilatkozni arról, hogy az abban 

található adatok továbbra is megfelelnek a valóságnak. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles a VI. 

részben található nyilatkozatokat is újból megtenni. 

 

16. Egyéb információk 

 

1.) Kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

Kizáró okok: 

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

gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. 

 

A megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési 

dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének 

hatálya alá. 

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a Kr. III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, 

hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. 

Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-

(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek 

nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot 

nyújt be. 

 

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet 

kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor 

pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal 

azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

 

A Kr. 15. § (1)-(2) bekezdése alapján az ajánlat részeként az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában 

részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési 

dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. 

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az 

ajánlatban. 

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

következnek be. 
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A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok 

fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő 

nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése 

szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős 

határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan 

intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. 

 

Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a 

bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt 

álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős 

határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles 

benyújtani. 

 

Azokban az esetekben, amelyekben a Kr. 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők 

hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő 

nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos 

jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági 

szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető 

szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 8-11.§-ban foglalt egyéb 

igazolási módok helyett. 

 

Ajánlatkérő felhívja Tisztelt Ajánlattevők figyelmét a Kr. 1 § (7) bekezdése alapján 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. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön 

nyilatkozata nélkül vélelmezi. 

 

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

következnek be. 

 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványát az Európai Bizottság 2016/7 

végrehajtási rendelete tartalmazza. 

 

2. Formai előírások: Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül lehet benyújtani Az ajánlat 

részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf 

formátumú fájlban kell elkészíteni. Ajánlattevőnek árazott költségvetést is be kell nyújtania .pdf formátumban, 

valamint szerkeszthető .xls formátumban is, figyelemmel a Kbt. 41/B § (2) bekezdésére. 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 tekintetében a Kbt. 41/A. §-a az irányadó. 

 

3. 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 
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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. 

 

4. 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). 

 

5. Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más 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; 

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. 

 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevőnek csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmét és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

 

6. Ajánlattevő Kbt. 69. § (4) bekezdésre vonatkozó felhívásra köteles csatolni a Kr. 17. § (1) bekezdés szerinti 

nyilatkozatát. 

 

Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdésre vonatkozó felhívás alapján köteles csatolni a Kr. 8. § ic) pontja 

szerinti nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében, arról, hogy van-e olyan jogi 

személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy 

közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Ha van ilyen szervezet, 

az ajánlattevő köteles azt nyilatkozatban megnevezni (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak 

vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn. 

 

Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdésre vonatkozó felhívás alapján köteles csatolni a Kbt. 62. § (1) bekezdés 

k) pont kb) alpontja tekintetében a Kr. 8. § ib) vagy 10. § gb) alpontja szerinti nyilatkozatot 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. 

 

Ha a gazdásági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti 

tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. 

 

Ha a gazdasági szereplő nem tudja a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti 

tényleges tulajdonosát megnevezni, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 

és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 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 
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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, 

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. 

 

7.) A Kbt. 47. § (2) és (2a) bekezdése alapján: Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott 

dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni. Ha a 41/C. § (1) bekezdés e)-f) pontja alapján 

az ajánlatok benyújtása egészében papíralapon történik és ahol e törvény vagy e törvény felhatalmazása 

alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum 

benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is 

benyújtható. Az ajánlatkérő előírhatja az olyan nyilatkozat eredeti vagy - ha az ajánlatkérő lehetővé teszi - 

hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául 

szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Az ajánlat 68. § 

(2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti 

aláírt példányát kell tartalmaznia. 

 

8.) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák 

tekintetében a teljesítés 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. 

 

9.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és 

más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. 

 

10.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás során az ajánlattevők joghatályos 

kommunikációt ajánlatkérővel kizárólag írásban folytathatnak. Minden ettől eltérő úton történő 

kommunikációt ajánlatkérő figyelmen kívül hagy. 

 

11.) A jelen ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó. 

   

12.) 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. A 

Kbt. 65. § (12) bekezdésének megfelelően az okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti 

szervezet részéről az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő 

nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Felhívjuk a figyelmet az EKRr 6. § (6a) 

bekezdésében foglaltakra: ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági 

szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel során az EKR-

ben előzetesen rögzítette! 
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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. 

 

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

ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót 

bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott 

alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó 

nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző 

közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

 

14.) Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a 

nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon 

követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben 

foglaltakra tekintettel nem teszi kötelezővé a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését az 

ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. 

§ (4) bekezdés szerinti követelményeknek.  

 

15.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt 

terheli. 

 

16.) A Kbt. 138. § (1) bekezdés rendelkezései alapján a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes 

ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. 

 

17.) 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) 

bekezdés). 

 

 

 

17. Üzemzavar, üzemszünet 

 

17.1. Üzemszünet minden olyan tervezhető technikai tevékenység, amely az EKR szolgáltatásainak 

szünetelését eredményezi. 

 

17.2. Üzemzavar az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban foglaltak szerint 

dokumentált, előre nem tervezett üzemszünet vagy előre nem tervezett, az EKR korlátozott 

működőképességét jelentő helyzet. 

 

17.3. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet - az 

elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról – 2., 3. és 

4. § rendelkezéseire. 

 

17.4. Az ajánlattételi 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 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 az 

ajánlattételi vagy részvételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig nem elérhető. 

 

17.5. Ha az ajánlattevő által, vagy más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető 

eljárási cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás megadására, vagy az 

előzetes vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar következik be, és a 

vonatkozó határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR helyreállítását követően kevesebb, mint 
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kettő óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR működésének helyreállítását követően tizenkét órán belül 

megtett eljárási cselekményeket határidőben teljesítettnek elfogadni. 

 

 

18. Közbeszerzési eljárás lebonyolításához kapcsolódó ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

A Meditkonzult Kft. jelen adatkezelési tájékoztatása a közbeszerzési eljárások lebonyolítása során a 

Meditkonzult Kft. tudomására jutott természetes személyek személyes adatai kezelésével kapcsolatos elveket 

tartalmazza. 

 

A személyes adatokkal kapcsolatos folyamatokra, továbbá a tájékoztatóban foglaltakra irányadó az Európai 

Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR),  az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), 

valamint a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó valamennyi európai és hazai jogi norma. 

 

 

I. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei 

 

Meditkonzult Kft. 

 székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 66. 1/5.  

 honlap: http://www.meditkonzult.hu;  

 telefon: (+36 1) 780 7811;  

 telefax: (+36 1) 797 9719;  

 e-mail: kozbeszerzes@meditkonzult.hu 

 képviseli:  dr. Kiss Balázs ügyvezető 

dr. Csoboth Zília ügyvezető 

 

 

 

 

 

II. Adattovábbítás, adatfeldolgozás 

 
A Meditkonzult Kft. a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat harmadik fél számára – a 

jogszabályban meghatározott elektronikus rendszer(ek)be történő feltöltés, illetve jogszabályban feljogosított 

hatóság és más szerv kivételével – nem továbbítja, tevékenysége során adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 

A közbeszerzésekről szóló CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 40. § (1) bekezdése alapján a 

közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, 

elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kell lebonyolítani. A Kbt. 46. § (3) bekezdése alapján 

az ajánlatkérő (vagy képviseletében eljáró személy, szerv) köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy 

jogszabályban feljogosított más szerv kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni vagy 

részükre elektronikus úton hozzáférést biztosítani. 

A GDPR 4. cikk 9. pontja alapján ezen szervek adatkezelésének jogszerűségéért a Meditkonzult Kft. nem 

tartozik felelősséggel. 

 

III.  Az adatkezelés célja és jogalapja 
 

Személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely 

információ, ennek megfelelően a személyes adatok védelme kizárólag az azonosított vagy azonosítható 

természetes személyekre terjed ki. Az eljárásban részt vevő jogi személyek képviselőinek képviselői 

minőségben megjelenő adatai nem tartoznak jelen tájékoztatás hatálya alá. 

Az adatkezelés célja a közbeszerzési eljárásokban részt vevő természetes személy felek azonosítása, felekkel 

történő kapcsolattartás; a Kbt.-ben meghatározott igazolások, nyilatkozatok vizsgálata és azok Kbt. alapján 

történő megőrzése; továbbá az átadott közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok jogszabályban 

meghatározott elektronikus rendszer(ek)be feltöltése. Az adatkezelés jogalapját az Infotv. 5. § (1) bek. a.) – 

b.) pontok, illetve a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont határozza meg. 

 

mailto:kozbeszerzes@meditkonzult.hu
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VI. Személyes adatok kezelésének érintettjei és az adatok köre 

 Az érintetteket megillető jogok 
 

1.) Amennyiben az adatok kezelése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges: 

Érintettek: Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével 

kapcsolatos tevékenységbe bevont személyek; Természetes személy ajánlattevő, részvételre jelentkezők és 

kapcsolattartóik; azok a szakemberek, akiket a teljesítésbe be kívánnak vonni, továbbá azon személyek, 

akiknek az eljárás során személyes jelenlétét igazolni szükséges. 

Adatok köre: név; elérhetőségi adatok; aláírás; alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (14) bekezdésben 

meghatározott adatok. 

Érintettek jogai: tájékoztatáshoz való jog [GDPR 12-14. cikk; Infotv. 16. §]; hozzáférési jog [GDPR 15. cikk; 

Infotv. 17. §]; helyesbítési jog [GDPR 16.;19 cikk; Infotv. 18., 21 §]; törléshez való jog [GDPR 17.; 19 cikk; 

Infotv. 20.,21. §]; korlátozáshoz való jog [GDPR 18.; 19 cikk; Infotv. 19.,21. §] 

 

2.) Amennyiben az adatok kezelése harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges 
Érintettek: A műszaki, szakmai tartalommal bíró dokumentumok, iratokon feltüntetetett a műszaki, szakmai 

tartalom kialakításában részt vevő természetes személyek (pl. tervező, ellenőr), továbbá a közbeszerzési 

eljárás eredményeképp létrejövő szerződésben a megjelölt teljesítésbe bevont személyek, valamint a 

Meditkonzult Kft. –vel történő kapcsolattartásra megjelölt személyek. 

Az adtok köre: név; kapcsolattartási adatok. 

Érintettek jogai: tájékoztatáshoz való jog [GDPR 12-14. cikk; Infotv. 16. §] hozzáférési jog [GDPR 15. cikk; 

Infotv. 17. §]; helyesbítési jog [GDPR 16.;19 cikk; Infotv. 18., 21 §]; törléshez való jog [GDPR 17.; 19 cikk; 

Infotv. 20.,21. §]; korlátozáshoz való jog [GDPR 18.; 19 cikk; Infotv. 19.,21. §]; tiltakozáshoz való jog 

[GDPR 21. cikk] 

 

A Meditkonzult Kft. - mint adatátvevő – a regisztráló szervek/személyek, illetve a közbeszerzési eljárásban 

résztvevő szereplők jogos érdekében veszi át és kezeli a személyes adatokat a célhoz szükséges mértékben 

és ideig. 

Az Infotv. 9. § (2) bekezdése alapján az adattovábbító felelőssége annak biztosítása, hogy az adattovábbítás 

körülményeit - ideértve az adattovábbítás szükségességét és célját - figyelembe véve nem ütközik a 

Magyarország joghatósága alatt álló jogalanyok tekintetében alkalmazandó jogi rendelkezésbe. 

 

3.) Amennyiben az adatok kezelése hozzájárulás alapján történik 
Érintettek: azon személyek egyéb személyazonosító adatai, akiknek az eljárás során személyes jelenlétét 

igazolni szükséges, valamint a Meditkonzult Kft. honlapján regisztráló természetes személyek. 

Az adatok köre: név, kapcsolattartási adatok 

Érintettek jogai: tájékoztatáshoz való jog [GDPR 12-14. cikk; Infotv. 16. §] hozzáférési jog [GDPR 15. cikk; 

Infotv. 17. §]; helyesbítési jog [GDPR 16.;19 cikk; Infotv. 18., 21 §]; törléshez való jog [GDPR 17.; 19 cikk; 

Infotv. 20.,21. §]; korlátozáshoz való jog [GDPR 18.; 19 cikk; Infotv. 19.,21. §]; adathordozhatósághoz való 

jog [GDPR 20. cikk]; a hozzájárulás visszavonásához való jog [GDPR 7. cikk (3) bek] 

 

 

V. Az érintett jogainak érvényesülése: 

 
Az adatkezelő 

- az érintett részére nyújtható bármely értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható 

formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíti; 

- az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak 

benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről 

az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton 

értesíti; szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő 

további két hónappal meghosszabbítható 

- költségeinek megtérítését követelheti az érintettől, ha az érintett Infotv. 15. § (3) bek. a) és b) pontban 

foglaltak szerinti ismételt és megalapozatlan kérelmének érvényesítésével összefüggésben közvetlenül 

felmerült. 
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VI. A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama, helye:  

 

A. A Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján: A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban 

keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától [37. § (2) bekezdés], a szerződés teljesítésével 

kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított legalább öt évig meg kell őrizni. Ha a 

közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat a Közbeszerzési Döntőbizottság 

határozatának megtámadására nyitva álló határidő elteltéig, közigazgatási per esetén a közigazgatási per 

jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell megőrizni. Az ajánlatkérő az EKR-ben szereplő adatokat 

legalább ezen időtartam alatt - amennyiben jogszabály hosszabb iratmegőrzési időt ír elő, az előírt 

hosszabb időtartam alatt - megőrzi. 

 

B. A Meditkonzult Kft. a közbeszerzési eljárás lezárulását követően a papír alapú közbeszerzési 

dokumentumokat átadás-átvétel keretében átadja a megbízó részére. A dokumentumok elektronikus 

formában, az A.) pontban meghatározott határidő végéig a Meditkonzult Kft. szerverén kerülnek tárolásra. 

Az elektronikus formában tárolt dokumentumokhoz csak a Meditkonzult Kft. alkalmazásában álló 

személyek férhetnek hozzá. 

 

 

VI. A kezelt személyes adatok gyűjtésének forrása 
 

- Közvetlenül az érintettől; 

- ajánlatkérő, ajánlattevő, részvételre jelentkező által. 

 

 

VII. A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtása 

 

Amennyiben az érintett megítélése szerint a Meditkonzult Kft. az adatfeldolgozás során jogait megsértette, 

jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni, melynek elérhetőségei az 

alábbiak:  

 székhely (ügyfélszolgálat): 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C;  

 postacím: 1530 Budapest Pf. 5;  

 honlap: http://www.naih.hu;  

 telefon: (+36 1) 391 1400;  

 telefax: (+36 1) 394 1410;  

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
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III. MŰSZAKI LEÍRÁS 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

„Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” 

 

1. rész „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” - jégkorong 

2. rész „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” - kézilabda 

3. rész „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” - kosárlabda 

4. rész „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” - röplabda 

5. rész „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” – úszás 

6. rész „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” – vízilabda 

 

 

1. rész: „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” - jégkorong  

 

CPV kód: 18412000-0 Sportruházat 

                  37400000-2 Sportcikkek és felszerelések 

 

 

   Mennyiség 

1. Gyakorló mez Bauer  35 db/év 

2. Mérkőzés mez  35 db/év 

3. Sportszár Kötött  35 db/év 

4. Kapus mez Bauer GC   35 db/év 

5. Kabát Bauer EU Winter YTH YTH XS - L   35 db/év 

6. Kabát Bauer EU Winter SR SR XS - XXL   35 db/év 

7. 

Melegítő nadrág Bauer EU Team Jogging YTH YTH XS - 

XL   35 db/év 

8. Melegítő nadrág Bauer EU Team Jogging SR SR S - XXL   35 db/év 

9. 

Melegítő felső Bauer EU Team Jogging YTH YTH XS - 

XL   35 db/év 

10. Melegítő felső Bauer EU Team Jogging SR SR S - XXL   35 db/év 

11. Sapka Bauer Team Pom-Pom   35 db/év 

 

 

Keretösszeg: nettó 4.239.855,- Ft (2 évre) 

 

Jótállás időtartama: a termékek ajánlatkérő részére történő átadásának időpontjától számítottan 12 hónap. 

Amennyiben a jogszabály hosszabb jótállást ír elő, úgy Ajánlattevő annak időtartamát köteles vállalni.  

 

Szállítási határidő: eseti megrendeléstől számított 30 nap. 

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

 

 A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum melléklete tartalmazza.  

 

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, 

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

 

 

 

2. rész „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” - kézilabda 

 

CPV kód: 18412000-0 Sportruházat 

                  37400000-2 Sportcikkek és felszerelések 

 

   Mennyiség 14 év alatt Mennyiség 14 év felett 

1. sporttáska 15 db/év 10 db/év 

2. gálamelegítő 60 db/év 13 db/év 

3. kézilabda mez (meccs) 210 db/év 20 db/év 

4. kézilabda nadrág (meccs) 210 db/év 20 db/év 

5. edzőpóló 225 db/év 75 db/év 

6. Kapus mez 35 db/év 10 db/év 

7. Kapus nadrág 35 db/év 10 db/év 

8. rövidnadrág 45 db/év 17 db/év 

9. zokni 100 db/év 0 db/év 

10. törölköző 0 db/év 40 db/év 

11. jelölőmez 50 db/év 0 db/év 

12. Kézilabda cipő 100 db/év 0 db/év 

 

 

Keretösszeg: nettó 13.325.257,- Ft (2 évre) 

 

Jótállás időtartama: a termékek ajánlatkérő részére történő átadásának időpontjától számítottan 12 hónap. 

Amennyiben a jogszabály hosszabb jótállást ír elő, úgy Ajánlattevő annak időtartamát köteles vállalni. 

 

Szállítási határidő: eseti megrendeléstől számított 30 nap. 

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

 

A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum melléklete tartalmazza. 

 

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. 

 

 

 

3. rész: „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” - kosárlabda 

 

CPV kód: 18412000-0 Sportruházat 

                  37400000-2 Sportcikkek és felszerelések 

                                                                                                                              Mennyiség 

1. Hazai kosárlabda verseny mezgarnitúra (logózás: szita nyomat) 40 db/év 
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2. Idegenbeli kosárlabda verseny mezgarnitúra (logózás: szita nyomat) 40 db/év 

3. Hazai kosárlabda verseny mezgarnitúra (logózás: szublimált) 40 db/év 

4. Idegenbeli kosárlabda verseny mezgarnitúra (logózás: szublimált) 40 db/év 

5. Utazó melegítő felső + alsó (logózás: szita nyomat) 40 db/év 

6. Utazó melegítő felső + alsó (logózás: szublimált) 40 db/év 

7. Utazó melegítő felső piros (logózás: hímzett logó) 100 db/év 

8. Utazó melegítő felső fekete (logózás: hímzett logó) 40 db/év 

9. Utazó melegítő nadrág I. (logózás: hímzett logó) 50 db/év 

10. Utazó melegítő nadrág II. (logózás: hímzett logó) 50 db/év 

11. Kapucnis-cipzáras melegítő felső (logózás: hímzett logó) 150 db/év 

12. Sport zokni (logózás: anyagba szőtt) 500 db/év 

13. Ki-befordítható használatú edző mezgarnitúra (logózás: nyomtatott logó) 450 db/év 

14. Sport táska (logózás: nyomtatott logó) 100 db/év 

15. Hátizsák (logózás: nyomtatott logó) 100 db/év 

16. Cipőtartós sporttáska (logózás: szita nyomat) 150 db/év 

17. Kereknyakú póló (logózás: szita nyomat) 600 db/év 

18. Galléros-gombos póló (logózás: szita nyomat) 50 db/év 

19. Cipő (kosárlabda, futó) 100 db/év 

20. Kabát (logózás: hímzett logó) 40 db / év 

21. Kosárlabda edző nadrág (logózás: nyomtatott logó) 100 db / év 

  

Keretösszeg: nettó 25.439.128,- Ft (2 évre) 

  

Jótállás időtartama: a termékek ajánlatkérő részére történő átadásának időpontjától számítottan 12 hónap. 

Amennyiben a jogszabály hosszabb jótállást ír elő, úgy Ajánlattevő annak időtartamát köteles vállalni. 

 

Szállítási határidő: eseti megrendeléstől számított 30 nap. 

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

 

A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum melléklete tartalmazza. 

 

 

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. 

 

 

 

4. rész „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” - röplabda 

 

CPV kód: 18412000-0 Sportruházat 

                  37400000-2 Sportcikkek és felszerelések 

                                                                                                                      Mennyiség:  

25. Melegítő felső (fiú) (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 40 db/év 

26. Melegítő nadrág (fiú) 40 db/év 

27. Utazó póló (fiú) (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 50 db/év 
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28. Röplabda mez (fiú) (logózás: 

Hőpréses fólia nyomás) 40 db/év 

29. Röplabda meznadrág (fiú) 40 db/év 

30. Pamut Zokni 150 db/év 

31. Melegítő felső (lány) (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 60 db/év 

32. Melegítő nadrág (lány) 60 db/év 

33. Utazó póló (lány) (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 80 db/év 

34. Röplabda mez (lány) (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 50 db/év 

35. Röplabda meznadrág (lány) 50 db/év 

36. Bemelegítő felső (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 150 db/év 

37. Bemelegítő nadrág 150 db/év 

38. Melegítő felső (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 15 db/év 

39. Röplabda cipő 80 db/év 

40. Esőkabát (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 75 db/év 

41. Téli kabát (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 50 db/év 

42. Mellény (logózás:Hőpréses fólia nyomás) 50 db/év 

43. Pamut Póló (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 250 db/év 

44. Hátizsák (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 30 db/év 

45. Utazótáska (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 50 db/év 

46. Esőkabát 

47. Hosszú póló 

48. Pamut póló 

550 db 

550 db 

50 db 

  

Keretösszeg: nettó 16.959.418,- Ft (2 évre) 

 

Jótállás időtartama: a termékek ajánlatkérő részére történő átadásának időpontjától számítottan 12 hónap. 

Amennyiben a jogszabály hosszabb jótállást ír elő, úgy Ajánlattevő annak időtartamát köteles vállalni. 

 

Szállítási határidő: eseti megrendeléstől számított 30 nap. 

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

 

Ajánlatkérő legkésőbb 2019. decemberig kívánja az esőkabátot (22.), hosszú pólót (23.), illetve a pamut 

pólót (24.) beszerezni. 

 

A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum melléklete tartalmazza. 

 

 

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. 

 

 

 

5. rész: „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” – úszás 

 

CPV kód: 18412000-0 Sportruházat 

                  37400000-2 Sportcikkek és felszerelések 
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                                                                                                      Mennyiség:  

1. Oldalt mintás úszónadrág 5 db/év 

2. Színes feliratos vékony pántú fürdőruha 3 db/év 

3. Úszódressz 3 db/év 

4. Különleges talpkiképzésű papucs 5 db/év 

5. Egybeöntött papucs 5 db/év 

6. Férfi kerek nyakú póló 3 db/év 

7. Gombos, galléros póló 2 db/év 

8. Női kereknyakú póló 5 db/év 

9. Bermuda rövidnadrág 5 db/év 

10. Short rövidnadrág 5 db/év 

11. Feliratos törölköző 3 db/év 

12. Kapucnis frotír köntös 5 db/év 

 

 

Keretösszeg: nettó 363.416,- Ft (2 évre) 

 

Jótállás időtartama: a termékek ajánlatkérő részére történő átadásának időpontjától számítottan 12 hónap. 

Amennyiben a jogszabály hosszabb jótállást ír elő, úgy Ajánlattevő annak időtartamát köteles vállalni.  

 

Szállítási határidő: eseti megrendeléstől számított 30 nap. 

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

 

A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum melléklete tartalmazza. 

 

 

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. 

 

6. rész: „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” – vízilabda 

 

CPV kód: 18412000-0 Sportruházat 

                  37400000-2 Sportcikkek és felszerelések 

                                                                                                                                                                                 

Mennyiség  

1. Fürdőköpeny (logózás: egyedi hímzés)  170 db/év 

2. Melegítő alsó + felső (logózás: silicon nyomat)  170 db/év 

3. Vízilabda sapka garnitúra (logózás: szublimácios eljárás)  2 db/év 

4. Papucs  170 db/év 

5. Úszósapka  45 db/év 

6. "Galléros póló (logózás: Silicon nyomat + woven /szövött/ 

márkacímke"  335 db/év 

7. Galléros póló Coach (logózás: Silicon nyomat + woven 

/szövött/márkacímke  14 db/év 

8. Páncél dressz (lány) (logózás: szublimácios eljárás)  65 db/év 

9. Páncél úszó (fiú) (logózás: szublimácios eljárás)  262 db/év 
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10. Hátizsák (logózás: szublimácios eljárás)  170 db/év 

 

 

Keretösszeg: nettó 16.959.418,- Ft (2 évre) 

 

Jótállás időtartama: a termékek ajánlatkérő részére történő átadásának időpontjától számítottan 12 hónap. 

Amennyiben a jogszabály hosszabb jótállást ír elő, úgy Ajánlattevő annak időtartamát köteles vállalni. 

 

Szállítási határidő: eseti megrendeléstől számított 30 nap. 

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

 

A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum melléklete tartalmazza. 

 

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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III. NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK 
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Tartalomjegyzék 

 

a 

 

„Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 
 

 

 

 

Az ajánlatban csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok oldalszám 

Felolvasólap – EKR űrlap   

Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján – EKR űrlap   

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa – EKR űrlap   

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében – EKR űrlap  

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében – EKR űrlap  

Ajánlattevő nyilatkozata folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról – EKR űrlap  

A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat – EKR űrlap  

Cégszerűen aláírt árazott költségvetés és a megajánlott termék műszaki leírása  

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 

 

Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos (konzorciális) szerződése   

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás 

 

Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan  

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát tartalmazó 

megállapodás 

 

Adatkezelési nyilatkozat  

Az ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb dokumentumok  

 

 

A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívást követően kizárólag a legkedvezőbbnek tekinthető 

ajánlattevő (adott esetben a második legkedvezőbb is) által beadandó nyilatkozatok, 

igazolások 

oldalszám 

Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról – Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pont (közjegyző 

vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat) 

 

Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról – Kbt. 62. § (2) bekezdése (közjegyző vagy gazdasági, 

illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat) 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § 

(1) bekezdésének c) pontja tekintetében 

 

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

rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében 
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Nyilatkozat 

 

A Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan 

az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet igénybe vételéről 

….1 rész vonatkozásában 

 

 

 

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

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

 

nyilatkozom, 
 

hogy a „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az 

általam képviselt 

 

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

 

A2) 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 ajánlati 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 Kérjük a megfelelő részt feltüntetni. 
2 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 az eljárás …3 része vonatkozásában 

(Kbt. 65. § (7) bekezdés) 

 

 

amely létrejött egyrészről: 

…………………………………. 

székhely:    ………………. 

adószám:     ………………. 

cégjegyzékszám:    ………………. 

képviselő neve:    ………………. 

mint ajánlattevő, 

 

másrészről 

…………………………………. 

székhely:    ………………. 

adószám:     ………………. 

cégjegyzékszám:    ………………. 

képviselő neve:    ………………. 

mint kapacitást nyújtó szervezet, 

 

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: „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” 

 
 

2. Kapacitást nyújtó szervezet az 1. pontban megjelölt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának ……………. 

pontja szerinti alkalmassági feltétel igazolásában részt vesz, ahhoz kapacitást nyújt. 

 

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

 

4. Kapacitást nyújtó szervezet 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 módja4: ……………………………………….. 

 

 

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

 

……………………………………… 

 

 (Ajánlattevő) 

…………………………………… 

 

 (Kapacitást nyújtó szervezet) 

 

 

 

 

  

                                                      
3 Kérjük a megfelelő részt feltüntetni. 
4 A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján referenciákra, illetve szakemberekre vonatkozó alkalmassági követelmény 

igazolására csak akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, 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 

 

az ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ vonatkozásában 

 

 

„Sportruházat és kapcsolódó termékek 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 Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. a közbeszerzési eljárás 

lebonyolításához kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóját.  

Nyilatkozom továbbá, hogy a közbeszerzési eljárás során, az általam átadott személyes adatok továbbítása és 

kezelése nem ütközik a Magyarország joghatósága alatt álló jogalanyok tekintetében alkalmazandó jogi 

rendelkezésbe  

 

 

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

 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívást követően kizárólag a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő (adott 

esetben a második legkedvezőbb is) által beadandó nyilatkozatok, igazolások 
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Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról – Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pont 

 

„Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” 

tárgyú közbeszerzési eljárás  

….5 rész vonatkozásában 

 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

 

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

hogy a „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése”  tárgyú közbeszerzési eljárásban résztvevő 

……………………………………………… -vel mint ajánlattevővel 

szemben nem állnak fenn 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontjaiban foglalt kizáró okok.6 

 

 

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

 

 

………..……… 

 (cégszerű aláírás) 

 

                                                      
5 Kérjük a megfelelő részt feltüntetni. 
6  A nyilatkozatot kizárólag a természetes személy gazdasági szereplő köteles csatolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 8. § a) pontjának megfelelően közjegyző vagy szakmai kamara hitelesítése mellett. 
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Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról – Kbt. 62. § (2) bekezdése 

 

„Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás 

….7 rész vonatkozásában 

 

 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

 

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

 

hogy a „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése”  tárgyú közbeszerzési eljárásban résztvevő 

……………………………………………… -vel mint ajánlattevővel 

szemben nem állnak fenn 

a Kbt. 62. § (2) bekezdésben foglalt kizáró okok.8 

 

  

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

 

 

………..……… 

 (cégszerű aláírás) 

 

 

  

                                                      
7 Kérjük a megfelelő részt feltüntetni. 
 A nyilatkozatot a gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § a) pontjának megfelelően közjegyző vagy 

szakmai kamara hitelesítése mellett köteles csatolni. 
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Nyilatkozat 

 

a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja 

tekintetében 

 

 „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” 

tárgyú közbeszerzési eljárás 

….9 rész vonatkozásában 
 

 

 

 

Alulírott __________________, mint a __________________ (Ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő 

más szervezet / alvállalkozó10, név, székhely) __________________ (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az 

ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, 

utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy 

 

az általam képviselt szervezetnek az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal 

lezárt üzleti évben a teljes és a közbeszerzés tárgya (1. rész: jégkorong ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítése, 

2. rész: kézilabda ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítése, 3. rész: kosárlabda ruházat és/vagy sportfelszerelés 

értékesítése, 4. rész: röplabda ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítése, 5. rész: úszóruházat és/vagy 

sportfelszerelés értékesítése, 6. rész: vízilabda ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítése) szerinti - általános 

forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az alábbi volt: 

 

 

Év 

A teljes általános forgalmi adó nélkül 

számított árbevétel 

Összeg (Ft) 

A közbeszerzés tárgya szerinti általános 

forgalmi adó nélkül számított 

Összeg (Ft) 

1. 2016   

2. 2017   

3. 2018   

 Összesen:   

 

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

 

 

 ………………………………. 

 cégszerű aláírás 

 

  

  

                                                      
9 Kérjük a megfelelő részt feltüntetni. 
6 Megfelelő rész aláhúzandó! 
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Nyilatkozat 

 

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

tekintetében   

 

„Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás 

….11 rész vonatkozásában 
 

 

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

(képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlati 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 b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában 

foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy 

 

az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül 

megkezdett) teljesített legjelentősebb az (1. rész: jégkorong ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítése, 2. 

rész: kézilabda ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítése, 3. rész: kosárlabda ruházat és/vagy 

sportfelszerelés értékesítése, 4. rész: röplabda ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítése, 5. rész: 

úszóruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítése, 6. rész: vízilabda ruházat és/vagy sportfelszerelés 

értékesítése) sportruházat, sportfelszerelés értékesítésére vonatkozó referenciák az alábbiak voltak: 

 

A szerződést 

kötő másik fél 

(név, székhely) 

A szerződés 

tárgya 

Az 

ellenszolgáltatás 

összege (nettó Ft)  

Teljesítés ideje 

(kezdő és befejező 

időpontja 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:  

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

                                                      
11 Kérjük a megfelelő részt feltüntetni. 


