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ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.)  

Harmadik rész, 113. § (1) bek. szerinti, hirdetmény nélkül induló nyílt közbeszerzési eljáráshoz 

 

„Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére technológiai gépek 

nagyfelújításához alkatrészek beszerzése” 
tárgyában 

 

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe: 

Ajánlatkérő neve: Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Ajánlatkérő címe: 9021 Győr, Városház tér 1. 

Ajánlatkérő telefonszáma: +36 96 824-919 

Ajánlatkérő e-mail címe: tarsulas@hulladek.gyor.hu 

Ajánlatkérő honlap címe: http://www.hulladek.gyor.hu/ 

 

2. A közbeszerzési eljárás során az Ajánlatkérő nevében eljáró megbízott: 

ANPAST Europroject Szolgáltató Kft., Stumpf Gábor ügyvezető 

Levelezési cím: 1122 Budapest, Maros utca 19-21., VII. emelet (Maros utca Business Center) 

Telefon: +36 16961627 

Fax: +36 16961628 

E-mail cím: anpast@anpast.hu 

 

3. A közbeszerzési eljárás fajtája:  

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 113. § 

(1) bek. szerinti, hirdetmény nélkül induló nyílt közbeszerzési eljárás 

 

4. Azon elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen, 

közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek, illetve elérhetőek lesznek: 

A Kbt. 39. § (1) bek.-nek megfelelően ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a 

gazdasági szereplők számára elektronikus úton, közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, 

térítésmentesen hozzáférhetővé teszi. Ennek megfelelően az Ajánlatkérő az eljárás 

megindításakor rendelkezésre álló közbeszerzési dokumentumokat az eljárás megindításával 

egyidejűleg e-mailben továbbítja a gazdasági szereplők részére. Az ajánlatkérő az eljárás 

megindítását követően keletkező közbeszerzési dokumentumokat – amennyiben azok mérete 

lehetővé teszi - szintén e-mailben továbbítja a gazdasági szereplők részére. Ajánlatkérő 

fenntartja annak a jogát, hogy a továbbítandó közbeszerzési dokumentumok nagy mérete esetén 

tájékoztassa a gazdasági szereplőket azon internetes elérhetőségről, amelyen keresztül a 

közbeszerzési dokumentumok elérhetőek lesznek a tájékoztatás kiküldésének pillanatától. 

 

A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az 

ajánlatban, megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő 

lejártáig [Kbt. 57. § (2) bek.]. 

 

5. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

 

Tárgya: Árubeszerzés 

 

Mennyisége: 

 

2 db Komptech terminátor 3400 típusú aprítógép felújítása aprító hengerek, ellenkések, 

központosító gyűrű cseréjével: 

mailto:tarsulas@hulladek.gyor.hu
http://www.hulladek.gyor.hu/
mailto:anpast@anpast.hu
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A gép funkciója: a települési szilárd hulladékok mechanikai kezelése, nagy darabos fahulladék, 

nem veszélyes ipari hulladékok előaprítása. A felújítás mindkét berendezés esetén tartalmazza 

új aprító henger (komplett), ellenkések, kopólemezek és központosító gyűrű cseréjét és 

valamennyi szerelési anyagot. 

 

1 db Válogatósor bálázó gép perforátor csere:  

A berendezés az AVOS 1810 bálázó gép része, amely a műanyag palackok lyukasztását végzi a 

könnyebb bálázhatóság érdekében. A munka a teljes perforátoregység cseréjére terjed ki. 

 

1 db Komptech Primus típusú dobrosta nagyfelújítása: 

A dobrosta a komposztálódott hulladék rostálását végzi. A nagyfelújítás keretében 2 db 

rostadob beszerzése (lyukméret: 20 mm falvastagság: 6 mm 1db lyukméret: 40 mm 

falvastagság: 6 mm 1db) szerelési kellékanyagokkal, helyszíni szereléssel, beüzemeléssel. 

 

A részletes mennyiségeket a Dokumentáció III. kötete tartalmazza. 

 

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 

Fő tárgy:  42000000-6 Ipari gépek 

Egyéb tárgyak:  42900000-5 Különféle általános és különleges célú gépek 

42975000-1 Bálázógép alkatrészei 

 

6. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást 

lefolytatják: 

 

Adásvételi szerződés - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

részére technológiai gépek nagyfelújításához alkatrészek beszerzése 

 

7. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

A szerződéskötéstől számított 6 hónap. 

 

8. A teljesítés helye: 

Hulladékkezelő Központ – 9028 Győr, Külső Fehérvári út 1. 

 

9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: 

 

Előleg: Ajánlatkérő előleget nem biztosít.  

Finanszírozás: Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást saját forrásból biztosítja. 

Részszámlák: A nyertes ajánlattevő tételenként 2 db részszámla és 1 db végszámla 

benyújtására jogosult. 

A kifizetésre vonatkozó jogszabályok: 

Kbt. 135. § (1) 

Kbt. 135. § (5) 

Kbt. 135. § (6); 

Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.  

2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 

2011. évi CXCV. törvény 

368/2011. (XII. 31.) Kr. 

 

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció, illetve a szerződéstervezet 

tartalmazzák. 
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Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF), a megkötendő szerződés 

átalánydíjas. 

 

10. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: 

 

Többváltozatú (alternatív) ajánlat nem tehető. 

 

11. A részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása. A részajánlat tételének kizárása esetén 

ennek indoka: 

 

Ajánlatkérő a részajánlattételt a következő indokokra tekintettel nem biztosítja:  

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét megvizsgálta. Ajánlatkérő a technológiai gépek 

nagyfelújításához szükséges alkatrészek leszállítását és cseréjét egyszerre, egy időben tudja 

csak megvalósítani, tekintettel arra, hogy a berendezések leállítása szükséges a felújításhoz, 

mely a közszolgáltatás ellátásának akadályát képezi, mindezek alapján a részajánlat-tétel 

lehetőségének biztosítása sem gazdaságilag, sem szakmai szempontból nem ésszerű. 

 

12. Az ajánlatok értékelési szempontjai: 

 

Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arány [Kbt. 76. § (2) bek. c) pont] értékelési szempont alapján 

választja ki a nyertes ajánlatot, az alábbi részszempontok és súlyszámok alapulvételével: 

 

 

Az ajánlatok értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során 

adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetében: 0 - 100 pont 

 

A részszempontok értékelésének módszere(i): 
 

Az „1. Ajánlati ár (nettó, Ft)” részszempont esetén ajánlatkérő a fordított arányosítás 

módszerét [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 

értékelési szempontrendszer alkalmazásáról, 1. sz. melléklet 1. ba) pont; KÉ 2016. évi 147. 

szám; 2016. december 21.] alkalmazza: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő 

a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 100 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat 

tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan 

számolja ki a pontszámokat. 

 

Az ajánlatot nettó összegben kell megadni és Ft-ban. Az értékelési szemponton belül az 

Ajánlatkérő a nettó ajánlati árakat veti össze.  

 

A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik. 

 

A pontozás képlete: P= (Alegjobb/Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin 

 

Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma. 

Pmax: A pontskála felső határa. 

Pmin: A pontskála alsó határa. 

Értékelési részszempont Súlyszám 

1. Ajánlati ár (nettó, Ft) 80 

2. A jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap, max. 24 hónap) 20 
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Alegjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

A(z) „2.) A jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap, max. 24 hónap)” részszempont 

esetén ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a 

nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról, 1. sz. 

melléklet 1. bb) pont; KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.] alkalmazza: a legmagasabb 

érték a legkedvezőbb, ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 100 pontot 

(felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 

viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat, de minimum 0 pontot ad. 
 

A Kbt. 77. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy a jótállásra vonatkozó vállalás 12 

hónapnál kedvezőtlenebb (kevesebb) nem lehet (érvényességi küszöb). Amennyiben az 

ajánlattevő 12 hónapnál kedvezőtlenebb vállalást tesz, abban az esetben az ajánlata 

érvénytelennek minősül.  

 

A Kbt. 77. § (1) bek. alapján ajánlatkérő 24 hónapban rögzíti a jótállásra vonatkozó vállalás 

legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési 

ponthatár felső határával azonos számú pontot adja. 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben Ajánlattevő jelen értékelési szempont 

tekintetében tett megajánlása az adott szempont tekintetében meghaladja a fentiekben 

meghatározott legkedvezőbb szintet (24 hónap), úgy Ajánlatkérő a pontszámok kiosztásánál is 

a maximális értékkel (24) számol, tehát Alegjobb= 24, azaz Ajánlatkérő a maximális értéket veszi 

vetítési alapul az arányosítás során. 

 

A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik. 

 

A pontozás képlete: P= (Avizsgált/Alegjobb) x (Pmax-Pmin)+Pmin 

 

Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma. 

Pmax: A pontskála felső határa. 

Pmin: A pontskála alsó határa. 

Alegjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Az egyes részszempontokra adott pontszámok súlyszámmal való szorzása és a szempontok 

szerinti súlyozott pontok összesítése adja az ajánlattevő összesített pontszámát. Az eljárás 

nyertese a legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő. 

 

13. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok: 

 

A kizáró okok felsorolása: 

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

igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontja szerinti 

kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll. 

 

Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a 

kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bek. b) pont]. 

 

A kizáró okok vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás [Kbt. 64. §] 

lehetőségére. 
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem 

tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) 

pontját nyilatkozatával kell igazolnia. Az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. 

(X. 30.) Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai 

közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek 

a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása 

tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban 

foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel [321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (1) 

bek.].  

 

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 

vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett 

gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok 

[321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (2) bek.].  

 

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés 

teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot 

abban az esetben is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert 

alvállalkozók megnevezését [Kbt. 67. § (4) bek.].  

 

A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat [321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (1)-(2) 

bek.] vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 14. §-ában 

foglaltakra. 

 

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. Változásbejegyzési eljárás hiányában a nemleges 

tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges [321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §].  

 

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 

[321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek.]. 

 

A kizáró okok hiányára vonatkozó nyilatkozatokon ajánlatkérő kéri feltüntetni a közbeszerzési 

eljárás tárgyát, a következők szerint: "Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás részére technológiai gépek nagyfelújításához alkatrészek 

beszerzése" 

 

14. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid 

leírása: 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) 

meghatározása: 

Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a, valamint 114. § (2) 

bek. alapján felhívja a figyelmet arra, hogy a 

GP1., GP2., alkalmassági követelménynek 

Ajánlattevő a szerződés teljesítésére 

gazdasági és pénzügyi szempontból 

alkalmatlan amennyiben: 
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való megfelelés tekintetében az ajánlatban – 

első körben – csak nyilatkozni kell.  

 

A GP1., GP2., alkalmassági követelmény 

teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 

tartalmazó, alábbiak szerint előírt 

igazolásokat az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § 

(4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani 

az arra felhívott ajánlattevő. 

 

Az ajánlatkérő külön – Kbt. 69. § (4) bek. 

szerinti – felhívásra csatolandó igazolások: 

 

GP1.: Valamennyi számlavezető pénzügyi 

intézménytől származó nyilatkozat, az eljárást 

megindító felhívás megküldésének napját 

megelőző két évben (24 hónapban) létező, 

illetve létezett valamennyi pénzforgalmi 

számlára vonatkozóan, attól függően, hogy az 

ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor 

kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok 

rendelkezésre állnak, az alábbi tartalommal: 

- a vezetett pénzforgalmi számlaszámok 

megjelölése, 

- mióta vezeti (megszűnt számlaszám(ok) 

esetében mettől meddig vezette) az ügyfél 

pénzforgalmi számláját/számláit, 

- az eljárást megindító felhívás 

megküldésének napjától visszafelé 

számított két éves (24 hónapos) 

időtartamban - illetve, ha a számlanyitás 

ennél későbbi időpontban történt, akkor a 

számlanyitás időpontjától - volt-e 30 

napot meghaladó sorbaállítás bármelyik 

vezetett számláján. 

 

Az eljárást megindító felhívás megküldésének 

napján létező számlaszámok tekintetében a 

számlavezető pénzügyi intézménytől 

származó nyilatkozat keltezése nem lehet 

régebbi az eljárást megindító felhívás 

megküldésének napjánál. 

 

„Sorbaállítás” kifejezés alatt az ajánlatkérő a 

2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában 

meghatározott fogalmat érti. 

 

A nyilatkozatok – a különböző banki 

gyakorlatnak megfelelően – eltérő formájúak 

lehetnek, de mindegyiknek egyértelmű és 

maradéktalan választ kell adnia az eljárást 

megindító felhívásban megfogalmazott 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GP1.: Az eljárást megindító felhívás 

megküldésének napját megelőző két évben 

(24 hónapban) létező, illetve létezett 

bármelyik pénzforgalmi számláján 30 

napot meghaladó sorbaállítás volt az 

eljárást megindító felhívás megküldésének 

napjától visszafelé számított két éves (24 

hónapos) időtartamban - illetve, ha a 

számlanyitás ennél későbbi időpontban 

történt, akkor a számlanyitás időpontjától. 

 

A GP1. alkalmassági követelmény 

értelemszerűen kizárólag egyenként 

vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, 

így a Kbt. 65. § (6) bek. alapján közös 

ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös 

ajánlattevők közül egy felel meg a GP1. 

alkalmassági követelménynek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

pénzügyi alkalmassági követelmények 

teljesülésére, ilyenként fogadja el az 

ajánlatkérő azon pénzügyi intézményi 

nyilatkozatot is, amely „sorba állítás” helyett 

„sorban állás” hiányára vonatkozóan 

tartalmaz közlést. 

 

 

GP2.: az előző kettő, mérlegfordulónappal 

lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés 

tárgyából (aprítógéphez, és/vagy bálázó 

géphez, és/vagy dobrostához alkatrész 

szállítása és/vagy értékesítése) származó – 

általános forgalmi adó nélkül számított – 

árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, 

hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve 

mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az 

adatok rendelkezésre állnak [321/2015. (X. 

30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pont]. 

 

Ha az ajánlattevő a GP2. szerinti irattal azért 

nem rendelkezik, mert olyan jogi formában 

működik, amely tekintetében az árbevételről 

szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, 

az 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 a GP2. 

szerinti alkalmassági követelmény és 

igazolási mód helyett az alkalmasság 

igazolásának ajánlatkérő által elfogadott 

módjáról. [321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) 

bek.]. 

 

A projekttársaság teljesítését az alkalmasság 

igazolására referenciaként, illetve 

árbevételként a projekttársaság mindazon 

tulajdonosai bemutathatják, akik a 

teljesítésben ténylegesen részt vettek - a 

részvétel mértékéig -, akkor is, ha a 

projekttársaság időközben megszűnt [Kbt. 

140. § (9) bek.] 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § 

(6)-(8), (11) bek., 67. § (3) bek. , 114. § (2) 

bek., valamint a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § 

 

 

 

 

 

 

GP2.: az eljárást megindító felhívás 

megküldését megelőző kettő, 

mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a 

közbeszerzés tárgyából (aprítógéphez, 

és/vagy bálázó géphez, és/vagy 

dobrostához alkatrész szállítása és/vagy 

értékesítése) származó – általános 

forgalmi adó nélkül számított – árbevétele 

összesen nem éri el legalább a nettó 25 000 

000 Ft-ot. 

 

A GP2. alkalmassági követelménynek a 

közös ajánlattevők együttesen is 

megfelelhetnek, azaz az árbevételi adatok 

összeadódhatnak. 
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(7) bek. előírásaira. 

 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid 

leírása: 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) 

meghatározása: 

Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a, valamint 114. § (2) 

bek. alapján felhívja a figyelmet arra, hogy az 

MSZ1. alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés tekintetében az ajánlatban – első 

körben – csak nyilatkozni kell.  

 

Az MSZ1. alkalmassági követelmények 

teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 

tartalmazó, alábbiak szerint előírt 

igazolásokat az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § 

(4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani 

az arra felhívott ajánlattevő. 

 

Az ajánlatkérő külön – Kbt. 69. § (4) bek. 

szerinti – felhívásra csatolandó igazolások: 

 

MSZ1.: A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) 

bek. a) pontja alapján az eljárást megindító 

felhívás megküldésétől visszafelé számított  

három év (36 hónap) legjelentősebb 

szállításainak ismertetésére szolgáló, a 

321/2015. (X. 30.) Kr. 23. § (1) szerinti 

nyilatkozat vagy a szerződést kötő másik 

fél által adott igazolás. 

 

A nyilatkozat / szerződést kötő másik fél által 

adott igazolás(ok) minimálisan elvárt 

tartalma: 

- a referenciát szerződéskötő félként 

teljesítő gazdasági szereplő 

(Szállító/Eladó) neve, székhelye, 
- a referenciaszerződést kötő másik fél 

(Vevő/Megrendelő) neve, székelye, 
- a referenciaszerződés teljes tárgya, 
- a referenciaszerződés részét képező, az 

alkalmassági minimumkövetelmény 

szempontjából releváns teljesítési 

igazolással lezárt szállítás bemutatása, 
- az alkalmassági minimumkövetelmény 

szempontjából releváns teljesítési 

igazolással lezárt szállítás saját 

teljesítésének (azaz a referenciát jelen 

eljárás keretei között az alkalmasság 

igazolása céljából bemutató gazdasági 

szereplő teljesítésének) nettó ellenértéke; 
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező 

Ajánlattevő a szerződés teljesítésére 

műszaki és szakmai szempontból 

alkalmatlan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ1.: ha az eljárást megindító felhívás 

megküldésének napjától visszafelé számított  

három évben (36 hónap) nem rendelkezik 

az előírásoknak valamint a szerződésnek 

megfelelően teljesített teljesítési igazolással 

lezárt aprítógéphez, és/vagy bálázó 

géphez, és/vagy dobrostához alkatrész 

szállítására és/vagy értékesítésére 
vonatkozó, legalább nettó 25 000 000 Ft 

érétkű referenciával. 

 

A fenti előírásokat több referenciával 

együttesen is lehet teljesíteni. 

 

Ajánlatkérő az az eljárást megindító felhívás 

megküldésétől visszafelé számított három 

éves (36 hónap) vizsgált időszak alatt 

befejezett, de legfeljebb az eljárást 

megindító felhívás megküldésétől visszafelé 

számított hat éven (72 hónap) belül 

megkezdett szállításokat veszi figyelembe. 
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időpontja év/hónap/nap pontossággal), 
- teljesítés helye; 
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az 

előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően történt-e; 
- amennyiben az alkalmassági 

minimumkövetelmény szempontjából 

releváns szállítás a szerződés 

részteljesítésként valósultak meg: a 

részteljesítés tényének jelzése 

 

Amennyiben a referenciaigazolás / 

referencianyilatkozat nem utal a részteljesítés 

tényére, az Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy 

nincs szó részteljesítésről. 

 

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bek. a) 

pontja alkalmazásában a teljesítés 

igazolásaként ajánlatkérő elfogadja annak 

igazolását is, ha a referenciakövetelményben 

foglalt eredmény vagy tevékenység a 

szerződés részteljesítéseként valósult meg 

[321/2015. (X. 30.) Kr. 21/A. §]. 

 

Az alkalmasság megállapítása tekintetében 

ajánlatkérő kizárólag az alkalmasságot 

igazoló gazdasági szereplő saját teljesítését 

veszi figyelembe akkor is, ha az alkalmasság 

igazolása céljából bemutató gazdasági 

szereplő az alkalmassági 

minimumkövetelmény szempontjából 

releváns teljesítési igazolással lezárt szállítást 

legalább egy további gazdasági szereplővel 

közösen, azonos szerződés keretei között és 

azonos szerződéskötői pozícióban teljesítette. 

 

A projekttársaság teljesítését az alkalmasság 

igazolására referenciaként, illetve 

árbevételként a projekttársaság mindazon 

tulajdonosai bemutathatják, akik a 

teljesítésben ténylegesen részt vettek - a 

részvétel mértékéig -, akkor is, ha a 

projekttársaság időközben megszűnt [Kbt. 

140. § (9) bek.] 

 

Az ismertetésnél elegendő kitérni az 

alkalmasság minimumkövetelményeiben 

meghatározottakra, az alkalmassági 

előírásoknak megfelelő szállításokra. Az 

ismertetés tartalmazzon minden olyan adatot, 

mely az alkalmasság megítéléséhez, az 

alkalmassági minimumkövetelményekben 
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megfogalmazásra került. 

 

15. Az ajánlattételi határidő: 

2018. április 24. napja 10 óra 00 perc 

 

16. Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja: 

Az ajánlat benyújtásának helye: ANPAST Europroject Korlátolt Felelősségű Társaság (címe: 

1122 Budapest, Maros utca 19-21. VII. emeleti Iroda, Maros utca Business Center) 

Az ajánlatok munkanapokon 09:00 és 17:00 óra között nyújthatók be, az ajánlattételi határidő 

napján 09:00 és 10:00 óra között. Egyéb időpontban történő benyújtás esetén előzetes telefonos 

egyeztetés szükséges. 

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

annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. 

Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az 

ajánlattevőt terheli. 

 

17. Az ajánlattétel nyelve, annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is 

benyújtható-e az ajánlat:  

Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar 

nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar 

nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be. 

 

18. Az ajánlat(ok) felbontásának ideje és helye, az ajánlatok felbontásán jelenlétre 

jogosultak: 

2018. április 24. napja 10 óra 00 perc 

Az ajánlat bontásának helye: ANPAST Europroject Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye 

1122 Budapest, Maros utca 19-21. VII. emeleti Iroda, Maros utca Business Center) 

A bontáson részvételre jogosultak: a Kbt. 68. § (3) bek. szerinti személyek. 

A bontásra egyebekben a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései irányadók. 

 

19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

Az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 nap. 

 

20. Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információk:  

Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő. 

 

21. A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek: 

A szerződés teljesítésére különleges feltételek nem vonatkoznak. 

 

22. További információk: 

 

1) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti tájékoztatás: Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bek. 

alapján tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem 

alkalmazza. 

 

2) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit. 

 

3) A Kbt. 113. § (2) bek. alapján az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek 

ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Bármely 

gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult 

közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött 
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eljárást megindító felhívást. Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor ismerteti, hogy mely 

gazdasági szereplőknek küldte meg saját kezdeményezésére az eljárást megindító felhívást. 

 

4) Ajánlattételi nyilatkozat: Ajánlattevőnek csatolnia kell eredeti aláírt az ajánlattevő kifejezett 

nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek. szerint a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 

teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

 

5) Felolvasólap: Az ajánlattevő a Kbt. 66. § (5) bek. alapján csatoljon be felolvasólapot a Kbt. 68. 

§ (4) bek. szerinti tartalommal.  

 

6) Árlista: Az ajánlattevő csatolja be a szállítandó árukat tartalmazó árlistát nyomtatott 

formátumban, cégszerűen aláírva, valamint az ajánlat elektronikus másolata tartalmazza az 

árlistát szerkeszthető (excel) formában is. 
 

7) Nyilatkozat alvállalkozókról: Ajánlatkérő nem kéri az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bek. a) 

és b) pontja szerinti nyilatkozatát az alvállalkozókról. 

 

8) Nyilatkozat KKV státuszról: Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (4) bek. 

szerint arra vonatkozóan, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 

törvény szerint mikro-, kis-vagy középvállalkozásnak minősül-e. 

 

9) Képviseleti jogosultság igazolása: Az ajánlatnak tartalmaznia kell egyszerű másolatban 

mindazon személyek hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott 

címpéldány), vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek. 

alapján a 9. § (3) bek. szerinti ügykörben ellenjegyzett aláírás-mintáját, akik az ajánlatban 

bármely dokumentumot aláírnak, feltéve, hogy ők az ajánlattevő (közös ajánlattevők), és az 

alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégjegyzésére jogosultak. 

Meghatalmazás alapján aláíró esetén a cégjegyzésre jogosult(ak)tól származó – közokiratba, 

vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – meghatalmazás csatolandó, és a 

meghatalmazásnak kifejezetten a jelen eljárásban való képviseletre kell vonatkoznia.  

 

Egyéni vállalkozónál, az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 

10. § (1) bek. 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). 

 

10) Ajánlattal kapcsolatos formai követelmények: Ajánlattevőnek ajánlatát egy eredeti papír 

alapú példányban valamint egy, az eredeti papír alapú példányról készített elektronikus (CD 

vagy DVD) példányban jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf vagy azzal 

egyenértékű formátumban kell benyújtani.  

Az elektronikus másolat benyújtása elsődlegesen zöld, környezetvédelmi szempont, amely az 

ajánlatkérő értékelő munkájának gyorsítása, könnyítése céljából is szükséges, ugyanakkor a 

papíralapon az előírt módon benyújtott ajánlat képezi az elbírálás tárgyát. Az elektronikus 

melléklet nem jelenti az ajánlatnak a 257/2007. (X. 4.) Kr. szerinti elektronikus benyújtását. 

Amennyiben a papír alapú eredeti és az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között 

eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti papír alapú példány szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő 

azt tekinti irányadónak. 

Az ajánlat eredeti papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 

matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az 
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ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás 

legalább egy része a matricán legyen.  

Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget 

vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. 

A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől 

kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a 

tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. 

Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy más szervezet által 

készített – rá vonatkozó dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 

gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek 

aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – tartalmat érintő 

módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 

módosításnál is alá kell írnia. 

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

szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

A nem elektronikusan benyújtott Ajánlatokat zárt, sérülésmentes és sérülésmentesen 

megbonthatatlan csomagolásban kell benyújtani. Az Ajánlat jól lezárt csomagolását a 

következő felirattal kell ellátni: 

 

„Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére technológiai 

gépek nagyfelújításához alkatrészek beszerzése” 

„Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig!” 

 

Postai kézbesítés útján való feladás esetén dupla csomagolást kér az ajánlatkérő. A külső 

csomagolás tartalmazhatja az egyéb postai jelzéseket. A postán feladott ajánlati példányokat 

tartalmazó csomag külső részén fel kell tüntetni: „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a 

címzetthez továbbítandó”. Ez esetben a külső borítékon a feladó neve stb. feltüntethető. Postai 

kézbesítés esetén ajánlattevő a közbeszerzési eljárás tárgyát a külső borítékon is tüntesse fel! 

 

11) Papír alapú ajánlat elektronikus másolata: Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolnia arra 

vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban elektronikus formában benyújtott ajánlat (jelszó 

nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf vagy azzal egyenértékű fájl) teljes mértékben 

megegyezik a papír alapon benyújtott ajánlattal. Amennyiben az eredeti papír alapú és az 

elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti 

nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. 

 

12) Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § foglaltak az 

irányadók, a Kbt. 114. § (6) bekezdésben foglalt eltéréssel. 

 

13) Üzleti titok: Ajánlatkérő az üzleti titok körében felhívja a figyelmet a Kbt. 44. §-ában 

foglaltakra. 

 

14) Kbt. 73. § (5) bek. szerinti tájékoztatás: ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentációban 

tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő 

tájékoztatást kaphat a 73. § (4) bek. szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés 

során meg kell felelni. 

 

15) Helyszíni bejárás, konzultáció: Ajánlatkérő nem tart helyszíni bejárást illetve konzultációt.  

 

16) A szerződés biztosítékai: Ajánlatkérő előírja, hogy a Ptk. 6:186. § (1) bek. alapján a nyertes 

ajánlattevő pénz fizetésére kötelezze magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, 
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megszegi a szerződést (kötbér). Az ajánlatkérő által előírt kötbérek: 1.) késedelmi kötbér, 2.) 

meghiúsulási kötbér.  

 

Késedelmi kötbér: A késedelem minden naptári napjára a nettó ajánlati ár 1 %-a. A 

késedelmi kötbér maximálisan érvényesíthető mértéke: a nettó ajánlati ár 20 %-a. 

Kötbérterhes határidő a teljesítési határidő. 

Amennyiben az Eladó késedelme meghaladja 20 naptári napot, úgy Vevő jogosult – anélkül, 

hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – az adásvételi szerződést az Eladóhoz intézett 

egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, illetve a szerződéstől elállni. Ebben az 

esetben a teljesítést olyan okból kell meghiúsultnak tekinteni, amelyért az Eladó felelős, és 

Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.  

 

Meghiúsulási kötbér: A nettó ajánlati ár 20 %-a, ha olyan okból, amelyért az Eladó felelős, a 

szerződés meghiúsul. 

 

Jótállás: Időtartama …. hónap, a nyertes ajánlattevő vállalása szerint. A jótállás kezdő 

időpontja az áru ajánlatkérő általi átvételének napja.  

 

A szerződés biztosítékaival kapcsolatos részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.  

 

17) Hiánypótlás: A hiánypótlás lehetőségét ajánlatkérő az ajánlattevők számára a Kbt. 71. § 

szerint biztosítja. 

 

18) Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában 

megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 

 

19) Irányadó jog: Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási 

rendeletei szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre 

egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 

20) Árfolyamok: Az ajánlattevő által külföldi pénznemben (nem magyar forintban) megadott 

adatok, értékek magyar forintra történő átszámításánál az ajánlatkérő az eljárást megindító 

felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 

devizaárfolyamokat (középárfolyam) alkalmazza. A referenciák tekintetében a referencia 

teljesítésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyamokat 

(középárfolyam) alkalmazza az ajánlatkérő. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti 

Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által 

az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon (középárfolyam) 

számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint. Az ajánlatkérő általi átszámítás 

szükségessége esetén az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatban közölnie kell az 

alkalmazott árfolyamot. 

 

21) Projekttársaság: Az Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a nyertes 

ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 

 

22) Közös ajánlattétel: Közös ajánlattétel esetére ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 

Kbt. vonatkozó rendelkezéseire, különösen a Kbt. 35. §-ban foglaltakra. Közös ajánlattétel 

esetén a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 

egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
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23) Minősített ajánlattevők tájékoztatása: A 321/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (4) bek. alapján 

ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 28. § (3) bek. 

alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az 

ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának 

feltételeit és igazolását. A szigorúbban meghatározott alkalmassági követelmények: GP1., 

GP2., MSZ1. 

 

24) Fordítás: Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására 

csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, 

igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra és benyújtásra, úgy az 

ajánlatkérő előírja az ajánlattevő általi felelős fordítás benyújtását. Felelős fordítás alatt az 

ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult 

személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás 

tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. Ajánlatkérő a fentieken túl elfogadja az 

eredetileg két nyelven készült iratokat, nyilatkozatokat is. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 

Kbt. 47. § (2) bek.-ében foglaltakra. 

 

25) Alkalmasságot igazoló más szervezet megjelölése: Amennyiben az ajánlattevő alkalmassága 

igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, a Kbt. 65. § (7) bek.-nek megfelelően az 

ajánlatában meg kell jelölnie ezt a szervezetet és az eljárást megindító 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) bek.-ben foglalt eset kivételével csatolni kell továbbá 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. 

Ajánlatkérő ezzel összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bek.-re. 

 

26) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 41. § (6) bek. alapján központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére 

olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen 

visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely 

szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet fogalmát a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja tartalmazza. Fentiekre 

tekintettel az ajánlatkérő előírja, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerinti átlátható 

szervezetnek minősüljön. Erre figyelemmel a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés tervezett 

időpontjáig nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

3. § (1) bek. 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül-e. Amennyiben a nyertes 

ajánlattevő nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. 

pontja szerinti átlátható szervezetnek, akkor ez olyan, az írásbeli összegezés megküldését 

követően felmerülő, az ajánlatkérő által előre nem látható lényeges körülménynek minősül, 

amelyre tekintettel az ajánlatkérő a szerződés megkötésére képtelenné válik és így az 

ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9) bek. alapján mentesül a szerződéskötési kötelezettsége alól. 

Nyertes ajánlattevő(k) e tárgyban tett nyilatkozata a kötendő kivitelezési szerződés melléklete. 

 

 

Az eljárást megindító felhívás megküldésének napja: 2018. április 13. 
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