HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1133 Budapest, Váci út 76.

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
a
Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken működő
aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP-1.2.1-16
számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján megvalósítandó
projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

1

Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken
működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

Alapinformációk

1.

Az ajánlatkérő:

Hivatalos név: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
cím: 1133 Budapest, Váci út 76.
Címzett: Skoumal Gergely
Tel.: +36-1-211 1523
Fax: +36-1-211 15241
E-mail: beszerzes@he-do.hu
Honlap: www.he-do.hu

2.

Ajánlatkérő nevében eljáró (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó):
dr. Cséza Anita felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó
dr. Cséza Anita Ügyvédi Iroda
levelezési cím: 1121 Budapest, Kázmér út 58.
Telefonszám: +36 1 406-2259
Faxszám: +36 1 700-2034
e-mail: cseza.anita@cseza.hu
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói
lajstromszáma: 00249

3.

A közbeszerzési eljárás fajtája:
A Kbt. (2015. évi CXLIII. törvény) Második Rész, uniós eljárásrend szerinti nyílt
közbeszerzési eljárás.
Alkalmazásának indoklása: jelen árubeszerzés becsült értéke eléri az uniós értékhatárt.

5.

A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Árubeszerzés:
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Fő tárgy:

43260000-3

További tárgyak:

43250000-0
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43261000-0
43261100-1

Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként Ajánlatkérő adásvételi szerződést kíván kötni
az alábbi gépek beszerzésére vonatkozóan.
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) gépet kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
lánctalpas kotrógép
gumikerekes homlokrakodó
gumikerekes kotró
gumikerekes kotró
csúszókerekes kormányzású minirakodó
csúszókerekes kormányzású minirakodó
aszfaltmaróval
árokásó-rakodógép
árokásó-rakodógép bontókalapáccsal

1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
2 db
2 db

A díjnak tartalmaznia kell minden, az Eladó tevékenységével összefüggő, azzal járó
költséget, feltételt így különösen:
a)
az áru előállítási és/vagy beszerzési költségét;
b)
az áruval kapcsolatos valamennyi adót, vámot és más közterhet valamint a
szállítási költséget;
c)
a szállítandó áruval kapcsolatos kezelési, csomagolási, rakodási, továbbítási,
leszállítási, kicsomagolási, ellenőrzési, biztosítási és egyéb adminisztratív költségeket;
d)
a szállítandó áruval kapcsolatos dokumentumok (Eladó által biztosított magyar
nyelvű dokumentáció) költségét; CE megfelelőségi tanúsítvány
e)
az esetlegesen felmerülő helyszíni összeszerelés teljesítését és felügyeletét és a
leszállított áru üzembe helyezését;
f)
részletes üzemeltetési és karbantartási útmutatót a szállított áru minden tételéhez,
továbbá munkavédelmi és gépvizsgálati jegyzőkönyv, megfelelőségi tanúsítvány minden
szállított tételhez külön. (Magyar nyelvű kezelési, karbantartási útmutató)
g)
legalább 2 főnyi személyzet betanítása 4 órában az üzemszerű használatra
h)
alkatrész utánpótlás biztosítását
i)
Az ajánlati árnak magába kell foglalnia az eszközök üzembe helyezéséhez
kapcsolódó költségeket is.
j)
az átadás üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával, adott esetben speciális
rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva történjen (okmányirodai ügyintézés);
k)
hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését
követő 12 órán belül szakszerelőkkel biztosított legyen az ajánlatkérő által meghatározott
helyszínen.
l) Teljes körű jótállás: 24 hónap vagy 4000 üzemóra
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m) az árfolyamkockázatot
A részletes műszaki specifikációt a jelen dokumentáció műszaki leírás fejezete
tartalmazza.

6.

A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás
lefolytatásra kerül:
Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken működő
aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP-1.2.1-16 számú
Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján megvalósítandó projekthez
kapcsolódó gépbeszerzésre

7. A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:
A szállítási (teljesítési) határidő értékelési szempont, de legfeljebb 90 nap.
8. A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU 312 A teljesítés helyszíne: 3261 Abasár, Kossuth út 339/5.
9. Ajánlati biztosíték:
Ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig, azaz az ajánlattételi határidő lejártáig kell az
ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevőnek igazolnia
kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték az
ajánlati kötöttség megtartását biztosítja, az ajánlati biztosítékra a Kbt. 54.§ rendelkezései az
irányadóak
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek
az ajánlatkérő fizetési számlájára: 10103551-44444900-01000004 történő befizetésével, a
befizetési, illetőleg készpénz-átutalási igazoláson a következő megjelöléssel: „GINOP1.2.1-16 számú Pályázat gépbeszerzés”. Az ajánlati biztosíték teljesíthető pénzügyi
intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. A garancia, kötelezvény kedvezményezettjeként az Ajánlatkérőt kell
megjelölni, továbbá fel kell tüntetni jelen közbeszerzési eljárás tárgyát. A garanciának,
kötelezvénynek az ajánlati kötöttség lejártának napján 24:00 óráig érvényben kell lennie.
Amennyiben az ajánlati kötöttség lejártának napja munkaszüneti napra esik, úgy a Kbt. 48.§
(3) bekezdés alapján a következő munkanapon jár le.
Amennyiben ajánlattevők átutalással kívánják az ajánlati biztosítékot nyújtani, az
ajánlatban csatoljanak egy nyilatkozatot, hogy mely számlára lehet a biztosítékot
visszautalni. Az ajánlati biztosítékot ajánlatkérő akkor tekinti rendelkezésre bocsátottnak
és ajánlatkérő által lehívhatónak, ha az ajánlati biztosíték összegét az Ajánlatkérő számláján
jóváírták, vagy a megfelelő tartalmú eredeti garancia-levelet, vagy a megfelelő tartalmú
eredeti készfizető kezességet vállaló eredeti kötvényt az ajánlat megfelelően tartalmazza.
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Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása tekintetében, amennyiben az ajánlati
biztosítékot az ajánlattevő garancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó- kötelezvény formájában bocsátja rendelkezésre, eredeti
példányban kell benyújtani, hogy annak lehívhatósága biztosított legyen, oly módon, hogy
az eredeti példányt az ajánlattól elkülönítetten az ajánlattal egy csomagoláson belül kell
benyújtani, és csak a másolati példányt kell az ajánlat eredeti példányába befűzni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (5) bekezdésére, valamint a Kbt. 73.§ (6)
bekezdés b) pontjára. Az ajánlati biztosíték nem válhat szerződést biztosító
mellékkötelezettséggé.

10. Az eljárással kapcsolatos további információk:
10.1. Az eljárás eredményéről szóló értesítés:
Ajánlatkérő az ajánlattevőket a Kbt. 79. § (1) - (2) bekezdése szerint írásban értesíti az
eljárás eredményéről.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 70. § (1)-(2) bekezdésének
megfelelően az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást
olyan időtartam alatt fogja elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről
való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. Ajánlatkérő ugyanakkor
felhívja a figyelmet a Kbt. 70. § (2) bekezdése rendelkezéseire.
10. 2.
Szerződéskötés:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az
Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti] időtartama
alatt fogja megkötni azzal, hogy a szerződés nem köthető meg az írásbeli összegezés – ha
az összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére
vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig.
10.3.
Formai előírások:
- Az ajánlatot írásban, 1 eredeti példányban, zárt csomagolásban, az eljárást megindító
felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi
határidő lejártáig.
- Ajánlattevő köteles csatolni továbbá a cégszerűen aláírt ajánlatot teljes terjedelmében,
írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (CD vagy
DVD) a papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve.
Ajánlattevő köteles csatolni a kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a fentiek
szerinti adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben megegyezik az általa
benyújtott eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával.
- Az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti.
- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával
az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az
ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás
legalább egy része a matricán legyen.
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- 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. Ajánlatkérő
a számozást kis mértékben kiegészítheti, ha az ajánlatban történő hivatkozáshoz az
szükséges.
- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
- A benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén az eredeti - papír alapú - példány
az irányadó.
- A csomagoláson
„GINOP-1.2.1-16 számú Pályázat gépbeszerzés”
AJÁNLAT
„Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!"
megjelölést kell feltüntetni. A csomagoláson továbbá az ajánlatkérő nevét, valamint
ajánlatot benyújtó Ajánlattevő nevét és címét is fel kell tüntetni.
- Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 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 - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátni.
10.4. Csatolandó Cégokmányok:
Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
- Ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő
hatályos cégadatait tartalmazó cégkivonatot. Amennyiben ez a www.e-cegjegyzek.hu
oldalon megtalálható, abban az esetben az adatokat ajánlatkérő innen ellenőrzi, ebben az
esetben a cégkivonat csatolása nem szükséges.
- Ajánlattevő tekintetében a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a
cégbírósághoz benyújtott változás bejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást, vagy nemleges nyilatkozatát a változásbejegyzési eljárásra
vonatkozóan.
- Egyéni vállalkozók esetében csatolni szükséges az egyéni vállalkozói igazolvány
másolatát vagy meg kell adni az egyéni vállalkozói nyilvántartási számot,
- Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányait vagy a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvény 9.§-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintákat; magánszemély illetőleg
egyéni vállalkozó esetén egyéb az aláírását igazoló hivatalos dokumentum másolatát (pl.
személyi igazolvány); külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető
dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes
bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírásminta) annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az
ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő képviseletére jogosult személy írta alá.
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- Az ajánlathoz csatolni kell 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, közokiratba, vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást (másolati példányban is megfelelő).
10.5. A környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre vonatkozó tájékoztatást
adó szervezetek:
Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő ezúton ad tájékoztatást
azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség), amelyektől
az ajánlattevő a megfelelő környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre
vonatkozó tájékoztatást kaphat:
• Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Levelezési cím: 1097 Budapest, Albert Flórián u. 2-6.
Tel: 06 1/476-1100
Fax: 06 1/476-1390
E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu
www.antsz.hu
• Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály
Levelezési cím: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Tel: 06 1/896-3002
Fax: 06 1/795-0884
E-mail: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu
www.ommf.gov.hu
Heves Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének
Munkavédelmi Felügyelősége
3300 Eger, Szarvas tér 1.
Postacím: 3301 Eger, Pf. 66.
tel: 06-36-511-960
fax: 06-36-511-971
E-mail: heves-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, heves-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Telefon: 1/301-2900
Fax: 1/301-2903
http://www.mbfh.hu

10.6 Az ajánlat benyújtásának nyelve
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar
nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles
becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának
helyességéért az ajánlattevő felel.
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10.7. Az ajánlat benyújtásának módja:
Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen ajánlatot leadni csak munkanapokon 9.00-15.00
óráig, pénteken 9.00-14.00 óráig lehetséges azzal, hogy az ajánlattételi határidő lejártának
napján az ajánlatnak 10:00 óráig be kell érkeznie. Az ajánlat postai megküldése esetére az
ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatnak az ajánlattételi
határidő lejártának napján 10.00 óráig be kell érkeznie. Az ajánlat beadási módja
megválasztásának minden következményét az ajánlattevő köteles viselni!
10.8.
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt
közös Ajánlattevői megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat:
- a közös Ajánlatevők nevét és címét
- azon ajánlattevőt, aki a közös Ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli,
illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet;
- az ajánlat aláírása módjának ismertetését;
- a szerződéses árból való részesedésük mértékét valamint külön-külön a közös ajánlattevők
azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés megtörténhet;
- valamennyi közös Ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget
vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű
teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért;
- az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése,
alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve
bontó feltételtől
10.9.
Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat – amennyiben jelen közbeszerzési
dokumentum, különösen az ajánlattételi felhívás eltérő rendelkezést nem tartalmaz - a Kbt.
47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Nem elektronikus
úton történő ajánlattétel esetére figyelemmel az ajánlat 66. § (1) bekezdése szerint
benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti
aláírt példányát kell tartalmaznia. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgáló iratot, igazolást, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni
(pl: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti, vagy hiteles
másolatban kell becsatolni az eredeti ajánlatban.
10.10. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek
tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell
csatolni. A bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság
megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az
átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. A külföldi pénznemben megadott adatokat
Ajánlatkérő a felhívás TED-en történő közzétételének napján érvényes MNB által
honlapján közzétett hivatalos deviza árfolyamon számolja át HUF-ra. Árbevételnél az
érintett év utolsó napján, referenciáknál a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam
az irányadó.
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10.11
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes
költség az ajánlattevőt terheli.
10.12. Az ajánlat, hiánypótlás és egyéb dokumentumok illetve az azzal kapcsolatos
postai küldemények esetleges késéséből vagy elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt
terheli.

10.11. Kiegészítő tájékoztatás
Bármely gazdasági szereplő, aki az eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel
érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban, írásban (a Kbt.
56. § vonatkozó bekezdései szerint) kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől.
Felhívjuk a tisztelt gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy telefonon, illetve személyes
megkeresés útján kiegészítő tájékoztatás nem kérhető.
Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy kérdéseiket:
HE-DO Kft.
székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76.
Címzett: Skoumal Gergely
Telefon száma: +36-1-211 1523
Faxszáma: +36- 1-211 1524
E-mail címe: beszerzes@he-do.hu
a fenti fax számra és a fenti email címre aláírt (pdf és word formátumban is) küldjék meg!
Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az
ajánlattevők nem a fenti email és fax címre küldtek meg! Az Ajánlatkérő továbbá nem
vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők vagy csak
faxon, vagy csak e-mail-ben küldtek meg!
Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen a
megadott címre.
A kiegészítő tájékoztatás keretében megadott válaszok, továbbá a válaszok alapján szükség
szerint módosított egyéb dokumentumok a dokumentáció részévé válnak, így arra
tekintettel köteles valamennyi Ajánlattevő ajánlatát elkészíteni.
A kiegészítő tájékoztatást úgy adja meg ajánlatkérő, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők
esélyegyenlőségét.
11.

Az ajánlatok értékelési szempontja(i):
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja alapján az alábbi bírálati
szempontok szerint értékeli.
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Bírálati részszempont
Ajánlati ár (díj - nettó Ft)
Szállítási (teljesítési) határidő (nap)
Alkatrész ellátás biztosítása (hónap)

Súlyszám
72
34
14

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során alsó és felső
határa: 1-10
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti
pontszámot:
„Ajánlati ár” értékelési részszempont esetében a legmagasabb pontszámot - 10 pont - az
az ajánlattevő kapja, aki ajánlatában a legkedvezőbb egyösszegű megajánlást teszi. A
pontkiosztás jelen értékelési részszempont tekintetében a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016.
évi 147. szám (2016. december 21.) a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló
dokumentum 1. számú mellékletének A fejezet 1.ba. pontja szerinti fordított arányosítással
történik.
P= (Alegjobb/Avizsgált)(Pmax-Pmin) + Pmin
Amely képletben szereplő megjelölések a következők:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra 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 ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció műszaki tartalmának ismerete
mellett az alábbiakat is figyelembe kell venni.
A díjnak tartalmaznia kell minden, az Eladó tevékenységével összefüggő, azzal járó
költséget, feltételt így különösen:
a)
az áru előállítási és/vagy beszerzési költségét;
b)
az áruval kapcsolatos valamennyi adót, vámot és más közterhet valamint a
szállítási költséget;
c)
a szállítandó áruval kapcsolatos kezelési, csomagolási, rakodási, továbbítási,
leszállítási, kicsomagolási, ellenőrzési, biztosítási és egyéb adminisztratív költségeket;
d)
a szállítandó áruval kapcsolatos dokumentumok (Eladó által biztosított magyar
nyelvű dokumentáció) költségét; CE megfelelőségi tanúsítvány
e)
az esetlegesen felmerülő helyszíni összeszerelés teljesítését és felügyeletét és a
leszállított áru üzembe helyezését;
f)
részletes üzemeltetési és karbantartási útmutatót a szállított áru minden tételéhez,
továbbá munkavédelmi és gépvizsgálati jegyzőkönyv, megfelelőségi tanúsítvány minden
szállított tételhez külön. (Magyar nyelvű kezelési, karbantartási útmutató)
g)
legalább 2 főnyi személyzet betanítása 4 órában az üzemszerű használatra
h)
alkatrész utánpótlás biztosítását
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i)
Az ajánlati árnak magába kell foglalnia az eszközök üzembe helyezéséhez
kapcsolódó költségeket is.
j)
az átadás üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával, adott esetben speciális
rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva történjen (okmányirodai ügyintézés);
k)
hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését
követő 12 órán belül szakszerelőkkel biztosított legyen az ajánlatkérő által meghatározott
helyszínen.
l) Teljes körű jótállás: 24 hónap vagy 4000 üzemóra
m) az árfolyamkockázatot
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A
nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget,
függetlenül azok formájától és forrásától.
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.
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.
„A szállítási (teljesítési) határidő (nap)” részszempont esetében a legmagasabb
pontszámot - 10 pont - az az ajánlattevő kapja, aki ajánlatában a legalacsonyabb időtartamú
megajánlást teszi. Az ajánlatkérő a jelen értékelési szempont esetében 10 napban határozta
meg azt a legkedvezőbb szintet, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt
a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, továbbá 90 napban határozta meg azt
az elvárást, melynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet, figyelemmel a Kbt.
77. § (1) bekezdésére. A pontkiosztás jelen értékelési részszempont tekintetében a fentiek
szerinti legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb érték között a Miniszterelnökség Útmutató a
Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás
meghatározásához” c. dokumentum alapján történik, azaz az ajánlatkérő által
meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás
a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra.
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x
(Pmax –Pmin) + Pmin
ahol
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
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Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott
legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Kérjük, hogy Ajánlattevők a felolvasólapon a tényleges megajánlásukat tüntessék fel, azaz
ha a fentiekben előírt legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlást tesznek (kevesebb,
mint 10 nap), akkor ne a 10 napot, hanem a tényleges megajánlást tüntessék fel a
felolvasólapon.
Ajánlatkérő abban az esetben, ha az ún. „legkedvezőtlenebb” ajánlati elemnél
kedvezőtlenebb megajánlás érkezik, akkor az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.
Az ajánlatkérő a pontszámítás során a matematika általános szabályai szerint két
tizedesjegy pontossággal kerekít.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 71 § (9) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.
Ajánlatkérő azonos pontszámkiosztás esetén a Kbt. 77. § (5) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően jár el.
Ajánlatkérő jelen értékelési szempont keretében azt értékeli, hogy a szerződés
hatálybalépésétől számított hány napon belül vállalja az ajánlattevő valamennyi eszköz
előírásoknak megfelelő leszállítását (azaz az Ajánlatkérő által megadott helyszínre
szállítását).
„Alkatrészellátás biztosítása (hónap)” részszempont esetében a legmagasabb
pontszámot - 10 pont - az az ajánlattevő kapja, aki ajánlatában a legmagasabb időtartamú
megajánlást teszi. Az ajánlatkérő a jelen értékelési szempont esetében 120 hónapban
határozta meg azt a legkedvezőbb szintet, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra
egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, továbbá 60 hónapban
határozta meg azt az elvárást, melynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet,
figyelemmel a Kbt. 77. § (1) bekezdésére. A pontkiosztás jelen értékelési részszempont
tekintetében a fentiek szerinti legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb érték között a
Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint,
illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” c. dokumentum alapján történik,
azaz az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb)
érték közé eső megajánlás a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően
kerül pontozásra.
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x
(Pmax –Pmin) + Pmin
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ahol
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott
legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Kérjük, hogy Ajánlattevők a felolvasólapon a tényleges megajánlásukat tüntessék fel, azaz
ha a fentiekben előírt legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlást tesznek (több, mint
120 hónap), akkor ne a 120 hónapot, hanem a tényleges megajánlást tüntessék fel a
felolvasólapon.
Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevők a jelen értékelési szempontra tett megajánlás
alátámasztására csatoljanak a megajánlott géptípus gyártójától kifejezett nyilatkozatot
és/vagy igazolást arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő által megajánlott időtartamra az
alkatrész utánpótlást a gyártó teljeskörűen biztosítja az ajánlattevő felé.
Ajánlatkérő abban az esetben, ha az ún. „legkedvezőtlenebb” ajánlati elemnél
kedvezőtlenebb megajánlás érkezik, akkor az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.
Az ajánlatkérő a pontszámítás során a matematika általános szabályai szerint két
tizedesjegy pontossággal kerekít.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 71 § (9) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.
Ajánlatkérő azonos pontszámkiosztás esetén a Kbt. 77. § (5) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően jár el.
Ajánlatkérő jelen értékelési szempont keretében azt értékeli, hogy ajánlatevő a
teljesítésigazolás kiadásától számítottan milyen időszakra vonatkozóan vállal
alkatrészellátást az Ajánlatkérő részére.
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Műszaki leírás
Az ajánlattevő az alábbi tartalommal és formában köteles megadni az általa ajánlott áru
műszaki leírását. Az ajánlattevő által ajánlott árunak az „A. Rész” elnevezésű oszlopban
feltüntetett minimum feltételek (paraméterek, előírások) mindegyikének meg kell felelnie.
Az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező
áruk felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból.
Az ajánlott áruk műszaki jellemzőit az alábbi táblázatban megadott minimum feltételek
mellé, közvetlenül összehasonlítható módon, azonos dimenzióban és mértékegységben be
kell írni a táblázat „B. Rész” elnevezésű oszlopába, és az így kialakított leírást csatolni kell
az ajánlathoz. Ahol valamely előírásnak való megfelelés a követelmény ott a „megfelel” szót
kell feltüntetni a jobboldali oszlopban. A kereskedelmi feltételek esetében az ajánlattevő a
„vállalom” szó beírásával kell, hogy jelezze az adott feltétel teljesítésének szándékát.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a „B. Rész” elnevezésű oszlop valamennyi sorát
ki kell tölteni. A tétel mellé a megajánlott termék megnevezését, típusát is fel kell tüntetni
oly módon, hogy egyértelműen azonosítható legyen. A táblázat egyetlen sorának üresen
hagyása az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását és az ajánlattevő kizárását eredményezi.

1. Mennyiség: 1 db gyári új lánctalpas forgókotrógép
A Rész
Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki,
követelmények paraméterei

A megajánlott gép megnevezése
Főbb méretek:
Működő tömeg: min. 21.500 kg
Kotrásmélység: min. 6.500 mm
Max. emelőkapacitás talajszinten: min. 10.000 kg
Motor:
Dízel
Turbófeltöltés és töltőlevegő visszahűtés
Teljesítmény (ISO 9249): min. 120 kW
Körny. véd. minősítés: min. EU STAGE IV
Lökettérfogat: max. 5.200 cm3
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B Rész
Az ajánlott áru
megnevezése és
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Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken
működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

ECO-mód
Automatikus alapjárati motor-leállító rendszer
Hajtásrendszer:
Hidrosztatikus
Sebességfokozatok: min. 2 előre és 2 hátra
Haladási sebesség: min. 5 km/h
lejtőmászó képesség: min. 30°
Vonóerő: min. 200 kN
Hidraulikus rendszer:
Terhelésérzékelő
Rendszernyomás: min. 340 bar
Kapcsolható teheremelő üzemmód
Főszivattyú szállítása: min. 400 liter/perc
Kétirányú magasnyomású segédhidraulika kör
Kétirányú középnyomású segédhidraulika kör
Proporcionálisan vezérelhető segédhidraulikák
Előre programozható hird. munkaeszközök: min. 5db
Felsőváz forgási sebesség: min. 11 f/perc
Hidraulikaolaj csereperiódus: min. 3.000 üó.
Kezelőfülke:
Zaj- és rezgéscsillapított, ROPS
Belső zajszint: max. 70 dB(A)
Nyitható szélvédő
Biztonsági üvegek
Ablaktörlő- és mosó berendezés
Visszapillantó tükrök
Rádió
Légrugós ülés
Automata biztonsági öv
Fűtés, légkondicionáló
Túlnyomásos kezelőfülke
Eltolható oldalablak
Magyar nyelvű monitor
Elektromos rendszer:
Karbantartásmentes akkumulátor
Áramtalanító főkapcsoló
Munkalámpák
Tolatókamera
Üzemanyag feltöltő szivattyú
Beépített távfelügyeleti rendszer
Munkaeszközök:
Egytagú gémszerkezet hossza: min. 5.500 mm
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Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken
működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

Kanálszár hossza: min. 2.800 mm
CW típusú, hidr. működtetésű eszközcserélő
Alapgéppel megegyező gyártmányú mélyásó kanál, 1 db,
szélessége min: 1.300 mm
Aalapgéppel megegyező gyártmányú hidr. dönthető részűkanál,
szélessége: min. 2.000 mm
Szerviz, karbantartás:
500 órás szerviz intervallum
Automatikus regenerációs rendszer
Hűtőfolyadék csere periódus: min. 5 év vagy 10.000 üó
Kereskedelmi feltételek:
Az átadás munkavégzésre kész állapotban, műszaki vizsgával.
Teljes körű jótállás min. 24hónap, vagy 4.000 üzemóra
Gyártói nyilatkozat az alkatrészellátásról a megajánlott időszakra
Képzés: gépenként 2 főnyi személyzet betanítása 4
órában az üzemszerű használatra
Eladó által biztosított dokumentáció:
Magyar nyelvű kezelési és karbantartási útmutató
Alkatrész katalógus
Eredeti CE megfelelőségi tanúsítvány
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Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken
működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

Mennyiség: 1 db gyári új gumikerekes homlokrakodó
A Rész
Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki,
követelmények paraméterei

A megajánlott gép megnevezése
Főbb méretek:
Működő tömeg: max. 22.000 kg
Rakodókanál kapacitása SAE: min. 3,8 m3
Max. emelőkapacitás talajszinten: min. 10.000 kg
Motor:
Dízel
Turbófeltöltés és töltőlevegő visszahűtés
Teljesítmény (ISO 9249): min. 185 kW
Körny. véd. minősítés: min. EU STAGE IV
Lökettérfogat: max. 7.500 cm3
Forgatónyomaték (ISO9249): min. 1.150 kN
ECO-mód
Automatikus alapjárati motor-leállító rendszer, programozható
Hajtásrendszer:
Powershift fokozatváltó automata üzemmóddal
Sebességfokozatok: min. 5 előre és 3 hátra
Haladási sebesség: min. 35 km/h
Összezáró kuplungos kivitel
Sima haladás üzemmód (Ride Control)
Hidraulikus rendszer:
Terhelésérzékelő
Rendszernyomás: min. 250 bar
Főszivattyú szállítása: min. 280 liter/perc
Hidraulikaolaj csereperiódus: min. 3.000 üó.
Kezelőfülke:
Zaj- és rezgéscsillapított, ROPS
Belső zajszint: max. 70 dB(A)
Talajszintről nyitható fülkeajtó
Ablaktörlő- és mosó berendezés
Visszapillantó tükrök
Rádió
Légrugós ülés
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Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken
működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

Automata biztonsági öv
Fűtés, légkondicionáló
Túlnyomásos kezelőfülke
Nyitható oldalablak
Magyar nyelvű monitor
Elektromos rendszer:
Karbantartásmentes akkumulátor
Áramtalanító főkapcsoló
Munkalámpák min. 4 előre, 4 hátra
Tolatókamera
Közúti világítás
Beépített rakodómérleg
Beépített távfelügyeleti rendszer
Munkaeszközök:
Rakodókanál körmökkel és vágóél szegmensekkel szerelve
Szerviz, karbantartás:
500 órás szerviz intervallum
Automatikus regenerációs rendszer
Hűtőfolyadék csere periódus: min. 5 év vagy 10.000 üó
Kereskedelmi feltételek:
Az átadás munkavégzésre kész állapotban, műszaki vizsgával.
Teljes körű jótállás min. 24hónap, vagy 4.000 üzemóra
Gyártói nyilatkozat az alkatrészellátásról a megajánlott időszakra
Képzés: gépenként 2 főnyi személyzet betanítása 4
órában az üzemszerű használatra
Eladó által biztosított dokumentáció:
Magyar nyelvű kezelési és karbantartási útmutató
Alkatrész katalógus
Eredeti CE megfelelőségi tanúsítvány
Műszaki vizsga adatlap
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működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

Mennyiség: 1 db gyári új gumikerekes forgókotrógép
A Rész
Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki,
követelmények paraméterei

A megajánlott gép megnevezése
Főbb méretek:
Működő tömeg: min. 17.000 kg
Kotrásmélység: min. 6.000 mm
Max. emelőkapacitás talajszinten: min. 7.500 kg
Motor:
Dízel
Turbófeltöltés és töltőlevegő visszahűtés
Teljesítmény (ISO 9249): min. 100 kW
Forgatónyomaték: min. 550 Nm
Körny. véd. minősítés: min. EU STAGE IV
Lökettérfogat: max. 4.500 cm3
ECO-mód
Automatikus alapjárati motor-leállító rendszer
Hajtásrendszer:
Hidrosztatikus
Sebességfokozatok: min. 2 előre és 2 hátra
Haladási sebesség: min. 30 km/h
Állandó összkerék hajtás
Kúszó fokozat
Vonóerő: min. 100 kN
Hidraulikus rendszer:
Terhelésérzékelő
Rendszernyomás: min. 340 bar
Kapcsolható teheremelő üzemmód
Főszivattyú szállítása: min. 200 liter/perc
Kétirányú magasnyomású segédhidraulika kör
Kétirányú középnyomású segédhidraulika kör
Proporcionálisan vezérelhető segédhidraulikák
Előre programozható hird. munkaeszközök: min. 5db
Állítható hidraulikus érzékenység
Hidraulikaolaj csereperiódus: min. 3.000 üó.
Kezelőfülke:
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Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken
működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

Zaj- és rezgéscsillapított, ROPS
Belső zajszint: max. 73 dB(A)
Biztonsági üvegek
Ablaktörlő- és mosó berendezés
Visszapillantó tükrök
Rádió
Légrugós ülés
Automata biztonsági öv
Állítható kormányoszlop
Fűtés, légkondicionáló
Túlnyomásos kezelőfülke
Nyitható oldalablak
Magyar nyelvű monitor
Elektromos rendszer:
Karbantartásmentes akkumulátor
Áramtalanító főkapcsoló
Munkalámpák, közúti világítás
Sárga villogó
Tolatókamera
Üzemanyag feltöltő szivattyú
Beépített távfelügyeleti rendszer
Munkaeszközök:
Hidraulikusan állítható gémszerkezet
Kanálszár hossza: min. 2500 mm
Tolólap és letalpaló pár, független vezérléssel
CW típusú, hidr. működtetésű eszközcserélő
Alapgéppel megegyező gyártmányú mélyásó kanál, 1 db,
szélessége min: 1.000 mm
Alapgéppel megegyező gyártmányú hidr. dönthető rézsűkanál,
szélessége: min. 2.000 mm
Szerviz, karbantartás:
500 órás szerviz intervallum
Automata zsírzó rendszer
Automatikus regenerációs rendszer
Hűtőfolyadék csere periódus: min. 5 év vagy 10.000 üó
Kereskedelmi feltételek:
Az átadás munkavégzésre kész állapotban, műszaki vizsgával.
Teljes körű jótállás min. 24 hónap, vagy 4.000 üzemóra
Gyártói nyilatkozat az alkatrészellátásról a megajánlott időszakra
Képzés: gépenként 2 főnyi személyzet betanítása 4
órában az üzemszerű használatra
Eladó által biztosított dokumentáció:
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Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken
működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

Magyar nyelvű kezelési és karbantartási útmutató
Alkatrész katalógus
Eredeti CE megfelelőségi tanúsítvány
Műszaki vizsga adatlap
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Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken
működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

Mennyiség: 1 db gyári új gumikerekes forgókotrógép
A Rész
Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki,
követelmények paraméterei

A megajánlott gép megnevezése
Főbb méretek:
Működő tömeg: min. 18.000 kg
Kotrásmélység: min. 6.000 mm
Max. emelőkapacitás talajszinten: min. 8.500 kg
Motor:
Dízel
Turbófeltöltés és töltőlevegő visszahűtés
Teljesítmény (ISO 9249): min. 125 kW
Forgatónyomaték: min. 750 Nm
Körny. véd. minősítés: min. EU STAGE IV
Lökettérfogat: max. 7.500 cm3
ECO-mód
Automatikus alapjárati motor-leállító rendszer
Hajtásrendszer:
Hidrosztatikus
Sebességfokozatok: min. 2 előre és 2 hátra
Haladási sebesség: min. 30 km/h
Állandó összkerék hajtás
Kúszó fokozat
Vonóerő: min. 100 kN
Hidraulikus rendszer:
Terhelésérzékelő
Rendszernyomás: min. 340 bar
Kapcsolható teheremelő üzemmód
Főszivattyú szállítása: min. 200 liter/perc
Kétirányú magasnyomású segédhidraulika kör
Kétirányú középnyomású segédhidraulika kör
Proporcionálisan vezérelhető segédhidraulikák
Előre programozható hird. munkaeszközök: min. 5db
Állítható hidraulikus érzékenység
Hidraulikaolaj csereperiódus: min. 3.000 üó.
Kezelőfülke:
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működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

Zaj- és rezgéscsillapított, ROPS
Belső zajszint: max. 73 dB(A)
Biztonsági üvegek
Ablaktörlő- és mosó berendezés
Visszapillantó tükrök
Rádió
Légrugós ülés
Automata biztonsági öv
Állítható kormányoszlop
Fűtés, légkondicionáló
Túlnyomásos kezelőfülke
Nyitható oldalablak
Magyar nyelvű monitor
Elektromos rendszer:
Karbantartásmentes akkumulátor
Áramtalanító főkapcsoló
Munkalámpák, közúti világítás
Sárga villogó
Tolatókamera
Üzemanyag feltöltő szivattyú
Beépített távfelügyeleti rendszer
Munkaeszközök:
Hidraulikusan állítható gémszerkezet
Kanálszár hossza: min. 2500 mm
Tolólap és letalpaló pár, független vezérléssel
CW típusú, hidr. működtetésű eszközcserélő
Alapgéppel megegyező gyártmányú mélyásó kanál, 1 db,
szélessége min: 1.200 mm
Alapgéppel megegyező gyártmányú hidr. dönthető részűkanál,
szélessége: min. 2.000 mm
Szerviz, karbantartás:
500 órás szerviz intervallum
Automata zsírzó rendszer
Automatikus regenerációs rendszer
Hűtőfolyadék csere periódus: min. 5 év vagy 10.000 üó
Kereskedelmi feltételek:
Az átadás munkavégzésre kész állapotban, műszaki vizsgával.
Teljes körű jótállás min. 24 hónap, vagy 4.000 üzemóra
Gyártói nyilatkozat az alkatrészellátásról a megajánlott időszakra
Képzés: gépenként 2 főnyi személyzet betanítása 4
órában az üzemszerű használatra
Eladó által biztosított dokumentáció:
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Magyar nyelvű kezelési és karbantartási útmutató
Alkatrész katalógus
Eredeti CE megfelelőségi tanúsítvány
Műszaki vizsga adatlap
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működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

Mennyiség: 1 db gyári új csúszókerekes kormányzású minirakodógép
A Rész
Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki,
követelmények paraméterei

A megajánlott gép megnevezése
Főbb méretek:
Működő tömeg: min. 3.150 kg
Maximális emelési teherbírás: min. 1030 kg
Szélesség: max. 1900 mm
Motor:
Dízel
Turbófeltöltés
Teljesítmény (ISO 9249): min. 50 kW max 60 kW
Forgatónyomaték: min. 260 Nm
Körny. véd. minősítés: min. EU STAGE IIIB
Hajtásrendszer:
Sebességfokozatok: min. 2
Haladási sebesség: előre min. 18 km/h
Hidraulikus rendszer:
Rendszernyomás: min. 230 bar
Főszivattyú szállítása: min. 110 l/min
Hidraulika olaj tartály min. 35 liter
Hidraulikaolaj csereperiódus: min. 3.000 üó.
Gémszerkezet:
Kétoldali, váz melletti, szimmetrikus dupla gémszerkezet.
Kezelőfülke:
Zaj- és rezgéscsillapított, ROPS
Biztonsági üvegek
Ablaktörlő- és mosó berendezés
Visszapillantó tükrök
Rádió
Automata biztonsági öv
Fűtés, légkondicionáló
Elektromos rendszer:
Karbantartásmentes akkumulátor
Áramtalanító főkapcsoló
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Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken
működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

Munkalámpák, közúti világítás
Sárga villogó
Beépített távfelügyeleti rendszer
Munkaeszközök:
Zárt körmös földkanál min. 1675mm széles
Raklapvilla védőhátfalas kerettel, min 1220mm hosszú
raklapvilla szárakkal.
Gyűjtőtartályos, vízpermetező adapteres seprűadapter. Min.
1820mm-es
munkaszélesség,
min.
650mm
átmérőjű
seprűhenger.
Szerviz, karbantartás:
500 órás szerviz intervallum
Min. 90 literes üzemanyagrendszer
Kereskedelmi feltételek:
Az átadás munkavégzésre kész állapotban, műszaki vizsgával.
Teljes körű jótállás min. 24hónap, vagy 4.000 üzemóra
Gyártói nyilatkozat az alkatrészellátásról a megajánlott időszakra
Képzés: gépenként 2 főnyi személyzet betanítása 4
órában az üzemszerű használatra
Eladó által biztosított dokumentáció:
Magyar nyelvű kezelési és karbantartási útmutató
Alkatrész katalógus
Eredeti CE megfelelőségi tanúsítvány
Műszaki vizsga adatlap
BONTÓKALAPÁCS adatai
Főbb méretek:
Működő tömeg: min. 250 kg
Működő tömeg: max. 350 kg
Hidraulika:
Hidraulika áram szükséglet min.80 l/min
Maximális hidraulika nyomás igény min. 16500 kPa
Bontókalapács
Ütőerő min. 810 J
Bontószerszám átmérő min. 57 mm
Maximális ütés szám min. 1650 1/min
Gyártói nyilatkozat az alkatrészellátásról a megajánlott időszakra
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Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken
működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

Mennyiség: 1 db gyári új csúszókerekes kormányzású minirakodógép aszfaltmaró
adapterrel
A Rész
Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki,
követelmények paraméterei

A megajánlott gép megnevezése
Főbb méretek:
Működő tömeg: min. 3.150 kg
Maximális emelési teherbírás: min. 1030 kg
Szélesség: max. 1900 mm
Motor:
Dízel
Turbófeltöltés
Teljesítmény (ISO 9249): min. 50 kW max 60 kW
Forgatónyomaték: min. 260 Nm
Körny. véd. minősítés: min. EU STAGE IIIB
Hajtásrendszer:
Sebességfokozatok: min. 2
Haladási sebesség: előre min. 18 km/h
Hidraulikus rendszer:
Rendszernyomás: min. 230 bar
Főszivattyú szállítása: min. 110 l/min
Hidraulika olaj tartály min. 35 liter
Hidraulikaolaj csereperiódus: min. 3.000 üó.
Gémszerkezet:
Kétoldali, váz melletti, szimmetrikus dupla gémszerkezet.
Kezelőfülke:
Zaj- és rezgéscsillapított, ROPS
Biztonsági üvegek
Ablaktörlő- és mosó berendezés
Visszapillantó tükrök
Rádió
Automata biztonsági öv
Fűtés, légkondicionáló
Elektromos rendszer:
Karbantartásmentes akkumulátor
Áramtalanító főkapcsoló
Munkalámpák, közúti világítás
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Az ajánlott áru
megnevezése és
mennyisége, továbbá
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működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
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Sárga villogó
Beépített távfelügyeleti rendszer
Munkaeszközök:
Zárt körmös földkanál min. 1675mm széles
Raklapvilla védőhátfalas kerettel, min 1220mm hosszú
raklapvilla szárakkal.
Gyűjtőtartályos, vízpermetező adapteres seprűadapter. Min.
1820mm-es
munkaszélesség,
min.
650mm
átmérőjű
seprűhenger.
Aszfaltmaró adapter. Min 450mm-es maródob átmérő, min
1700mm szélesség, hidraulikus marófej oldalmozgatás.
Szerviz, karbantartás:
500 órás szerviz intervallum
Min. 90 literes üzemanyagrendszer
Kereskedelmi feltételek:
Az átadás munkavégzésre kész állapotban, műszaki vizsgával.
Teljes körű jótállás min. 24hónap, vagy 4.000 üzemóra
Gyártói nyilatkozat az alkatrészellátásról a megajánlott időszakra
Képzés: gépenként 2 főnyi személyzet betanítása 4
órában az üzemszerű használatra
Eladó által biztosított dokumentáció:
Magyar nyelvű kezelési és karbantartási útmutató
Alkatrész katalógus
Eredeti CE megfelelőségi tanúsítvány
Műszaki vizsga adatlap
BONTÓKALAPÁCS adatai
Főbb méretek:
Működő tömeg: min. 250 kg
Működő tömeg: max. 350 kg
Hidraulika:
Hidraulika áram szükséglet min.80 l/min
Maximális hidraulika nyomás igény min. 16500 kPa
Bontókalapács
Ütőerő min. 810 J
Bontószerszám átmérő min. 57 mm
Maximális ütés szám min. 1650 1/min
Gyártói nyilatkozat az alkatrészellátásról a megajánlott időszakra
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Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken
működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

Mennyiség: 2 db gyári új árokásó-rakodógép
A Rész
Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki,
követelmények paraméterei

A megajánlott gép megnevezése
Főbb méretek:
Működő tömeg: min. 8.400 kg
Kotrásmélység: min. 5650 mm
Rakodó kanál szabad ürítési magasság min. 2820 mm
Motor:
Dízel
Turbófeltöltés és töltőlevegő visszahűtés
Teljesítmény (ISO 9249): min. 65 max 75 kW
Forgatónyomaték: min. 420 Nm
Körny. véd. minősítés: min. EU STAGE IIIA
Lökettérfogat: min. 4.350 cm3
Hajtásrendszer:
Kapcsolható összkerék hajtás
Sebességfokozatok: min. 4 előre és 4 hátra
Haladási sebesség: előre ill. hátra min. 40 km/h
Differenciálzár a hátsó hídon,
Hidraulikus rendszer:
Terhelésérzékelő
Rendszernyomás: min. 250 bar
Kanálszintező funkció
Főszivattyú szállítása: min. 160 liter/perc
Egyirányú segédhidraulika kör
Hidraulikaolaj csereperiódus: min. 3.000 üó.
Kezelőfülke:
Zaj- és rezgéscsillapított, ROPS
Biztonsági üvegek
Ablaktörlő- és mosó berendezés
Visszapillantó tükrök
Rádió
Légrugós ülés
Automata biztonsági öv
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B Rész
Az ajánlott áru
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működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

Állítható kormányoszlop
Fűtés, légkondicionáló

Elektromos rendszer:
Karbantartásmentes akkumulátor
Áramtalanító főkapcsoló
Munkalámpák, közúti világítás
Sárga villogó
Beépített távfelügyeleti rendszer
Munkaeszközök:
Előrehajtható raklapvilla a homlokkanalon
Letalpalóra szerelt gumipapucsok
Teleszkópos árokásó gém, gondozásmentes csúszóbetétekkel
Rézsűkanál, szélessége: min. 1600 mm
Árokásó kanál. Szélessége min. 450mm
Árokásó kanál. Szélessége min. 610mm
Árokásó kanál. Szélessége min. 760mm
Mechanikus csapmegfogós munkaeszköz gyorscserélő az
árokásó gémen.
Min. 59,5 kN árokásó kanál felszakító erő
Min. 58,5 kN rakodókanál billenőfelszakító erő
Szerviz, karbantartás:
500 órás szerviz intervallum
Min. 150 literes üzemanyagrendszer
Kereskedelmi feltételek:
Az átadás munkavégzésre kész állapotban, műszaki vizsgával.
Teljes körű jótállás min. 24hónap, vagy 3.000 üzemóra
Képzés: gépenként 2 főnyi személyzet betanítása 4
órában az üzemszerű használatra
Eladó által biztosított dokumentáció:
Magyar nyelvű kezelési és karbantartási útmutató
Alkatrész katalógus
Eredeti CE megfelelőségi tanúsítvány
Műszaki vizsga adatlap
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Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken
működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

Mennyiség: 2 db gyári új árokásó-rakodógép bontókalapáccsal
A Rész
Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki,
követelmények paraméterei

A megajánlott gép megnevezése
Főbb méretek:
Működő tömeg: min. 8.400 kg
Kotrásmélység: min. 5650 mm
Rakodó kanál szabad ürítési magasság min. 2820 mm
Motor:
Dízel
Turbófeltöltés és töltőlevegő visszahűtés
Teljesítmény (ISO 9249): min. 65 max 75 kW
Forgatónyomaték: min. 420 Nm
Körny. véd. minősítés: min. EU STAGE IIIA
Lökettérfogat: min. 4.350 cm3
Hajtásrendszer:
Kapcsolható összkerék hajtás
Sebességfokozatok: min. 4 előre és 4 hátra
Haladási sebesség: előre ill. hátra min. 40 km/h
Differenciálzár a hátsó hídon,
Hidraulikus rendszer:
Terhelésérzékelő
Rendszernyomás: min. 250 bar
Kanálszintező funkció
Főszivattyú szállítása: min. 160 liter/perc
Egyirányú segédhidraulika kör
Hidraulikaolaj csereperiódus: min. 3.000 üó.
Kezelőfülke:
Zaj- és rezgéscsillapított, ROPS
Biztonsági üvegek
Ablaktörlő- és mosó berendezés
Visszapillantó tükrök
Rádió
Légrugós ülés
Automata biztonsági öv
Állítható kormányoszlop
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B Rész
Az ajánlott áru
megnevezése és
mennyisége, továbbá
a vállalt műszaki
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Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken
működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

Fűtés, légkondicionáló

Elektromos rendszer:
Karbantartásmentes akkumulátor
Áramtalanító főkapcsoló
Munkalámpák, közúti világítás
Sárga villogó
Beépített távfelügyeleti rendszer
Munkaeszközök:
Előrehajtható raklapvilla a homlokkanalon
Letalpalóra szerelt gumipapucsok
Teleszkópos árokásó gém, gondozásmentes csúszóbetétekkel
Rézsűkanál, szélessége: min. 1600 mm
Árokásó kanál. Szélessége min. 450mm
Árokásó kanál. Szélessége min. 610mm
Árokásó kanál. Szélessége min. 760mm
Mechanikus csapmegfogós munkaeszköz gyorscserélő az
árokásó gémen.
Min. 59,5 kN árokásó kanál felszakító erő
Min. 58,5 kN rakodókanál billenőfelszakító erő
Szerviz, karbantartás:
500 órás szerviz intervallum
Min. 150 literes üzemanyagrendszer
Kereskedelmi feltételek:
Az átadás munkavégzésre kész állapotban, műszaki vizsgával.
Teljes körű jótállás min. 24hónap, vagy 3.000 üzemóra
Képzés: gépenként 2 főnyi személyzet betanítása 4
órában az üzemszerű használatra
Eladó által biztosított dokumentáció:
Magyar nyelvű kezelési és karbantartási útmutató
Alkatrész katalógus
Eredeti CE megfelelőségi tanúsítvány
Műszaki vizsga adatlap
BONTÓKALAPÁCS adatai
Főbb méretek:
Működő tömeg: min. 310 kg
Működő tömeg: max. 400 kg
Hidraulika:
Hidraulika áram szükséglet min.110 l/min
Maximális hidraulika nyomás igény min. 16500 kPa
Bontókalapács
Ütőerő min.1080 J
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működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

Bontószerszám átmérő min. 67 mm
Maximális ütés szám min. 1700 1/min
Gyártói nyilatkozat az alkatrészellátásról a megajánlott időszakra
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működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

Nyilatkozatminták
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működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

az ajánlat csomagolása

Ajánlatkérő: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe:

„Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken működő
aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP-1.2.1-16 számú
Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján megvalósítandó projekthez
kapcsolódó gépbeszerzésre”
AJÁNLAT
„Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!"
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fedőlap

……………………………… (----Ajánlattevő neve-----)

Ajánlat

a
„Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken működő
aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP-1.2.1-16 számú
Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján megvalósítandó projekthez kapcsolódó
gépbeszerzésre”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

„EREDETI”
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Tartalomjegyzék egyben a Kbt. 57. § -a szerinti nyilatkozatok jegyzéke
Tartalomjegyzék
I. Rész: Általános
Felolvasólap
Tartalomjegyzék
Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint
(eredetiben csatolandó)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint
Közös ajánlattevők jelen beszerzési eljárásra tekintettel aláírt
hatályos megállapodása (adott esetben)
EEKD
II. Rész: Kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében
csatolandó igazolások, dokumentumok
Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében
A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat
/Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására csatolandó, az ajánlatba
még nem szükséges becsatolni/
A Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja szerinti nyilatkozat
/Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására csatolandó, az ajánlatba
még nem szükséges becsatolni/
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása
Az eljárást megindító felhívás P.1 pontjában előírt alkalmassági
minimumkövetelmény igazolása (árbevételi nyilatkozat)
/Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására csatolandó, az ajánlatba
még nem szükséges becsatolni/
A műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolása
Az eljárást megindító felhívás M.1 pontjában előírt alkalmassági
minimumkövetelmény igazolása (referencia nyilatkozat)
/Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására csatolandó, az ajánlatba
még nem szükséges becsatolni/
Amennyiben ajánlattevő bármely alkalmassági minimumkövetelmény
igazolásához más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva
kíván megfelelni, úgy köteles csatolni a kapacitást nyújtó szervezet a Kbt.
67. § (3) bekezdés szerinti megfelelő nyilatkozatát
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt
III. Rész: Egyéb igazolások, dokumentumok
Hatályos cégadatokat tartalmazó cégkivonat; egyéni vállalkozók
esetében csatolni szükséges az egyéni vállalkozói igazolvány
másolatát vagy meg kell adni az egyéni vállalkozói nyilvántartási
számot (adott esetben)
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Oldalszám

Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken
működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a
cégbírósághoz benyújtott változás bejegyzési kérelem és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás, vagy nemleges
nyilatkozat a változásbejegyzési eljárásra vonatkozóan
Annak igazolása, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő
nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő
képviseletére jogosult személy írta alá (aláírási címpéldány, aláírási
minta, egyéni vállalkozói igazolvány, személyi igazolvány vagy
azokkal egyenértékű dokumentum a kiírás rendelkezései szerint)
Meghatalmazás (adott esetben)
Ajánlattevő kifejezett nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy az
adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben
megegyezik az általa benyújtott eredeti megjelölésű ajánlat
tartalmával
Nyilatkozat árfolyamról – átszámítást tartalmazó irat (adott esetben)
Nyilatkozat ajánlattevő általi felelős fordításról (adott esetben)
Kitöltött műszaki tábláztok (szakmai ajánlat)
Alkatrész ellátás biztosítása értékelési szempont alátámasztására
vonatkozó dokumentum
Az ajánlattevő(k) által fontosnak tartott egyéb dokumentumok
Ajánlat elektronikus adathordozón
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FELOLVASÓLAP
a
„Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken működő
aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP-1.2.1-16 számú
Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján megvalósítandó projekthez kapcsolódó
gépbeszerzésre”
tárgyú eljárásban

Ajánlattevő neve*: .........................................................................................................
Ajánlattevő címe:

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

Kapcsolattartó személy neve: ........................................................................................
Ajánlattevő faxszáma:

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

Ajánlattevő e-mail:

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

A szerződés teljesítését - figyelembe véve az ajánlattételi felhívásban, valamint az egyéb
közbeszerzési dokumentumokban (feladatleírásban és szerződéstervezetben) rögzített
valamennyi feladatot, illetve az azokkal kapcsolatosan felmerülő összes költségeket - az
alábbiak szerint vállaljuk
Ajánlati ár (nettó Ft)

……………………………… Ft

Szállítási (teljesítési) határidő (nap)
(minimum 90 nap – maximum 10 nap)

………………………………. nap

Alkatrészellátás
biztosítása
(hónap)
(minimum 60 hónap maximum 120 hónap)

…………………………….. hónap

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás**

* Közös ajánlattétel esetén jelen pontban a Közös ajánlattevők elnevezésének és képviseletre
jogosultnak a feltüntetése szükséges, valamint benyújtani szükséges a közös ajánlattevőket rögzítő
adatlapot
** közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő aláírása szükséges
*** megfelelő aláhúzandó
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Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken
működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

Közös ajánlattevőket rögzítő adatlap
„Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken működő aszfaltkeverő üzemeinek
gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP-1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem
alapján megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre”

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Közös ajánlattevő neve:
Közös ajánlattevő címe:
Képviselő személy neve:
Közös ajánlattevő faxszáma:
Közös ajánlattevő e-mail címe:
Ajánlattevő 1
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Képviselő személy neve:
Ajánlattevő faxszáma:
Ajánlattevő e-mail címe:
Ajánlattevő 2*
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Képviselő személy neve:
Ajánlattevő faxszáma:
Ajánlattevő e-mail címe:
Kelt: Hely, év/hónap/nap

………………………………
Közös ajánlattevőt képviselő személy
cégszerű aláírás

* szükség szerinti számban megismétlendő
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Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken
működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT
Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat*
a „Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken működő aszfaltkeverő
üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP-1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási
kérelem alapján megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre”

tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében
Alulírott …………………….. (Név, valamint képviseleti jogkör/titulus megnevezése), mint a(z)
………………… (székhely: …………………) ajánlattevő képviseletében aláírásra jogosult személy
az alábbi nyilatkozatot teszem:
1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési
eljárást megindító felhívásának és a kapcsolódó dokumentációjának feltételeit.
2. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a szerződést
megkötjük, továbbá az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban rögzített
szolgáltatást az ajánlatban meghatározott díjért (ellenszolgáltatásért) szerződésszerűen teljesítjük.

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

* Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön nyújtsa be.
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Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken
működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

A Kbt. 66.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozat
a „Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken működő aszfaltkeverő
üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP-1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási
kérelem alapján megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre”
tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében
Alulírott …………………….. (Név, valamint képviseleti jogkör/titulus megnevezése), mint a(z)
………………… (székhely: …………………) ajánlattevő képviseletében aláírásra jogosult személy
az alábbi nyilatkozatot teszem:
Nyilatkozom a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (4) bekezdése alapján, hogy
az általam képviselt gazdasági szereplő, mint ajánlattevő
-

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak1 minősül
nem tartozik a törvény (a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló 2004. évi XXXIV. törvény) hatálya alá2

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

1

A nem kívánt szöveg törlendő, vagy megfelelő aláhúzandó!

2

az irányadó rendelkezést egyértelműen (pl. aláhúzással) jelölni szükséges
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Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken
működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

AJÁNLATTEVŐI
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL3
A Kbt.67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat
„Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken működő aszfaltkeverő üzemeinek
gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP-1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem
alapján megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre”
tárgyában folyamatban levő közbeszerzési eljárásban

Alulírott,…………………….......…… (név), mint a(z) ………………………………. (cégnév,
székhely) ajánlattevő (továbbiakban: Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti tárgyú
közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő nevében az alábbiak szerinti nyilatkozom:
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy nem veszek igénybe a szerződés teljesítéséhez
a 62. § szerinti – az eljárást megindító felhívás feladása napján hatályos – kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
Kelt: ……………., 2016. .............. „…”

………………………………
cégszerű aláírás

3

Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg.
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Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken
működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

MAGYARORSZÁGON LETELEPEDETT AJÁNLATTEVŐ
NYILATKOZATA
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) és kc) alpontjai tekintetében
„Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken működő aszfaltkeverő üzemeinek
gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP-1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem
alapján megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre”
tárgyában folyamatban levő közbeszerzési eljárásban

Alulírott ..............................................(név), mint a ………………… (cégnév) ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy:
I.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
8. § i) pont ib) alpontja alapján az alábbiak szerint nyilatkozom.
a)

az Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek
VAGY**

b)

az Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.
Nyilatkozom továbbá, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd)
alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye a
következő:
Név:

A tényleges tulajdonos(ok) adatai
Állandó lakóhely:

(A táblázat további sorokkal bővíthető.)
VAGY**
c)

II.

az Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.
Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattevőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.
§ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében nyilatkozom, hogy társaságunkban
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal
a.) nem rendelkezik jogi személy
b.) az alábbi jogi személy rendelkezik:
cégnév:………………………………….. székhely:………………………………………
a b) pont szerinti jogi személy(ek) vagy személyes joga szerint jogképes szervezet)ek)
tekintetében a kc) alpontban hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn
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Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken
működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

Kelt: ……………., 2016. .............. „ …… ”
………………………………
cégszerű aláírás***
*** Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot megtenni különkülön
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Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken
működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

4/B. SZ. IRATMINTA
NEM MAGYARORSZÁGON LETELEPEDETT AJÁNLATTEVŐ
NYILATKOZATA
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontja alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) és kc) alpontja tekintetében
„Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken működő aszfaltkeverő üzemeinek
gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP-1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem
alapján megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre”
tárgyában folyamatban levő közbeszerzési eljárásban

Alulírott ..............................................(név), mint a ………………… (cégnév) ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy:
I.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
10. § g) pont gb) alpontja alapján az alábbiak szerint nyilatkozom.
a)

az Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek
VAGY**

b)

az Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.
Nyilatkozom továbbá, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd)
alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye a
következő:
Név:

A tényleges tulajdonos(ok) adatai
Állandó lakóhely:

(A táblázat további sorokkal bővíthető.)
VAGY**
c)

az Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.
Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattevőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.
§ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa.

II. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében nyilatkozom, hogy társaságunkban
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal
a.) nem rendelkezik jogi személy
b.) az alábbi jogi személy rendelkezik:
cégnév:………………………………….. székhely:………………………………………
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Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken
működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

a b) pont szerinti jogi személy(ek) vagy személyes joga szerint jogképes szervezet)ek)
tekintetében a kc) alpontban hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn
Kelt: ……………., 2016. .............. „ …… ”
………………………………
cégszerű aláírás***
** A megfelelő rész kitöltendő/aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő/áthúzandó!
*** Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot megtenni különkülön
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Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken
működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

NYILATKOZAT A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG TEKINTETÉBEN

„Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken működő aszfaltkeverő
üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP-1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott
támogatási kérelem alapján megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre”

tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében

Alulírott …………………….., mint a ………………… gazdasági szereplő (székhely:
………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító
felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után
az alábbi nyilatkozatot teszem:
Az általam képviselt gazdasági szereplő tekintetében az eljárást megindító felhívás megküldését
megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (……….)
származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételünk (közbeszerzés tárgyából
származó értékesítés nettó árbevétele) összesen: …………… HUF.
.
Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás
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Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken
működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

Nyilatkozat a referenciákra vonatkozóan
„Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken működő aszfaltkeverő
üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP-1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott
támogatási kérelem alapján megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre”

tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében

Alulírott …………………….., mint a ………………… gazdasági szereplő (székhely:
………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító
felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után
az alábbi nyilatkozatot teszem:
az eljárást megindító felhívás megküldésétől – visszafelé számított három évben (36 hónapban)
teljesített legjelentősebb szállításainak a közbeszerzés tárgya tekintetében az alábbiak voltak:

A
szerződést
Szállítás
Kapcsolattartó
kötő
tárgya,
neve,
másik fél
mennyisége
elérhetősége
neve,
címe

A teljesítés
A teljesítés
ideje (a
az
teljesítés
előírásoknak
kezdő és
és a
befejező
szerződésnek
időpontja
megfelelően
év/hó
történt-e
formátumban)

…………………………….., 2016. ………………. hó ….... nap

………………….…………………….
cégszerű aláírás
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Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken
működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET*
NYILATKOZATA
az alkalmassági követelmények tekintetében
„Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken működő
aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP-1.2.1-16 számú Pályázatra
benyújtott támogatási kérelem alapján megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre”

Alulírott ..............................................(név), mint a ………………… (cégnév) kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 67. §
(3) bekezdésére figyelemmel nyilatkozom, hogy az ajánlattevő által a kapacitásunkra támaszkodással
megfelelni kívánt ……..** alkalmassági követelmények teljesülnek, ezen alkalmassági
követelmény(ek)nek mi magunk megfelelünk.
Kelt: ……………., 2016. .............. „ …… ”

………………………………
cégszerű aláírás
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Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken
működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

A CD vagy DVD mellékletre vonatkozó nyilatkozat
„Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken működő aszfaltkeverő
üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP-1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott
támogatási kérelem alapján megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre”

tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………)
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a
kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után
az alábbi nyilatkozatot teszem:
Az ajánlatunkban becsatolt elektronikus adathordozón található írásvédett (nem szerkeszthető)
formátumú fájl tartalma teljes mértékben megegyezik az általunk becsatolt papír alapú, eredeti
ajánlat tartalmával.
Kelt: Hely, év/hónap/nap
………………………………
cégszerű aláírás
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Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken
működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról
„Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken működő aszfaltkeverő
üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP-1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott
támogatási kérelem alapján megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre”

tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………)
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a
kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után
az alábbi nyilatkozatot teszem
az általam képviselt Társaság tekintetében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.
Kelt: Hely, év/hónap/nap

………………………………
cégszerű aláírás
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Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken
működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM FORMANYOMTATVÁNYA
I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre
vonatkozó információk
Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos
Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül, feltéve, hogy a
fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást4 használták az egységes európai közbeszerzési
dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény5
hivatkozási adatai:
A
Hivatalos
Lap
S
sorozatának
száma
………,
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : ………………..

dátum

…………..,

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő
szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a
közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.
Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, hogy
adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű
azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….]
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett ESPDszolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez.
Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.
A beszerző azonosítása6

Válasz:

Név:

HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Melyik beszerzést érinti?

Válasz:

A közbeszerzés
ismertetése7:

megnevezése

vagy

rövid Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és
Abasár telephelyeken működő aszfaltkeverő
üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű
GINOP-1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott
támogatási kérelem alapján megvalósítandó
projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő
szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek
rendelkezésére.
4

Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, vagy
Szerződési hirdetmény.
Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes tájékoztató,
Szerződési hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény
5

A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük
feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét.
6

7
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Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját.

Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken
működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató [ ]
ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási
szám (adott esetben)8:
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a
gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.
II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk
A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Azonosítás:

Válasz:

Név:

[ ]

Héaazonosító
esetben:

szám

(uniós

adószám),

adott [ ]
[ ]

Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb nemzeti
azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha
szükséges.
Postai cím:

[……]

Kapcsolattartó személy vagy személyek9:

[……]

Telefon:

[……]

E-mail cím:

[……]

Internetcím (adott esetben):

[……]

Általános információ:

Válasz:

A gazdasági szereplő
középvállalkozás10?

mikro-,

kis-

vagy [] Igen [] Nem

8

Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját.

9

Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges.

Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124.,
2003.5.20.,
36.
o.).
Ez
az
információ
csak
statisztikai
célból
szükséges.
Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves
mérlegfőösszege
nem
haladja
meg
a
2
millió
eurót.
Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves
mérlegfőösszege
nem
haladja
meg
a
10
millió
eurót;
Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt
foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem
haladja meg a 43 millió eurót.
10
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Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken
működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

Csak ha a közbeszerzés fenntartott11: A
gazdasági szereplő védett műhely, szociális
vállalkozás12 vagy védett munkahely-teremtési
programok keretében fogja teljesíteni a
szerződést?
Ha igen,
mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos
helyzetű munkavállalók százalékos aránya?
Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett
munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy
hátrányos helyzetű munkavállalók mely
kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak.

[] Igen [] Nem

[…]

[….]

Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az [] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható
elismert
gazdasági
szereplők
hivatalos
jegyzékében,
vagy
rendelkezik-e
azzal
egyenértékű
igazolással
(pl.
nemzeti
(elő)minősítési rendszer keretében)?
Ha igen:
Kérjük, válaszolja meg e szakasz további
részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben
releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben
töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen
töltse ki és írja alá a VI. részt.
a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy
az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási
vagy igazolási számot:
b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy
tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük,
tüntesse fel:
c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken
a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben
a hivatalos jegyzékben elért minősítést13:
d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt
kiválasztási szempontra kiterjed?
Ha nem:
Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor
töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A.,
B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően,
ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési
dokumentumok ezt előírják:
e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a
társadalombiztosítási járulékok és adók
megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az

a) [……]
b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……][……]
c) [……]

d) [] Igen [] Nem

e) [] Igen [] Nem

11

Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját.

12

Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése.

13

A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek.
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Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken
működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára,
hogy közvetlenül beszerezze azt bármely
tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti
adatbázisából?
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
Részvétel formája:

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……][……]
Válasz:

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a [] Igen [] Nem
közbeszerzési eljárásban?14
Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum
formanyomtatványt nyújtson be.
Ha igen:
a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő
csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus
feladatokért felelős, ...):
b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a
közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő
csoport tagjai:
c) Adott esetben a részt vevő csoport neve:

a:) [……]

b): [……]

c): [……]

Részek

Válasz:

Adott esetben annak a résznek (azoknak a
részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági
szereplő pályázni kíván:

[ ]

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak
képviselni a gazdasági szereplőt:
Képviselet, ha van:

Válasz:

Teljes név;
valamint a születési idő és hely, ha szükséges:

[……];
[……]

Beosztás/milyen minőségben jár el:

[……]

Postai cím:

[……]

Telefon:

[……]

E-mail cím:

[……]

14
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Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként.

Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken
működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre
vonatkozó információkat (a képviselet formája,
köre, célja stb.):

[……]

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Igénybevétel:

Válasz:

Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási []Igen []Nem
kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V.
részben
feltüntetett
kritériumoknak
és
szabályoknak való megfelelés során a gazdasági
szereplő igénybe veszi-e más szervezetek
kapacitásait?
Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési
dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott
információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki
szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a
minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon
szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás
kivitelezéséhez igénybe vehet.
Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns,
minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is15.
D: INFORMÁCIÓK AZOKRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL, AKIKNEK KAPACITÁSAIT A GAZDASÁGI
SZEREPLŐ NEM VESZI IGÉNYBE

KITÖLTENDŐ
(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő
kifejezetten előírja ezt az információt.)

Alvállalkozás:

Válasz:

Szándékozik-e a gazdasági szereplő a []Igen []Nem
szerződés bármely részét alvállalkozásba adni Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük,
harmadik félnek?
sorolja fel a javasolt alvállalkozókat:
[…]
Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e
szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III.
részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállakozói kategóriára) nézve.

15
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Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont.

Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken
működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján
megvalósítandó projekthez kapcsolódó gépbeszerzésre

III. rész: Kizárási okok

valamennyi szakasz (A-D) valamennyi az ajánlattevőre irányadó pontja kitöltendő
A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK
A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:
Bűnszervezetben való részvétel16;

1.

Korrupció17;
Csalás18;
Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény19;
Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása20;

Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái21
Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt Válasz:
okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések
szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel
kapcsolatos okok:
Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy
a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy
felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek
képviseletére, az azokban való döntéshozatalra
vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel
rendelkező tagját a fent felsorolt okok
valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több,
mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a

[] Igen [] Nem
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság
vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai):
[……][……][……][……]22

A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L
300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.
16

Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni
küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban
tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke
(1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató
ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is.
17

Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316.,
1995.11.27., 48. o.)
18

A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164.,
2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat
4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet.
19

A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának
megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15.
o.) 1. cikkében meghatározottak szerint.
20

Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint
a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.
21

22
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közvetlenül meghatározott kizárás időtartama
továbbra is alkalmazandó?
Amennyiben igen, kérjük,23 adja meg a
következő információkat:
a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. pontok
közül melyik érintett, valamint az ítélet okát
(okait),
b) Határozza meg az elítélt személyét [ ];
c) Amennyiben az ítélet közvetlenül
megállapítja:

a) Dátum:[ ], pont(ok): [ ], ok(ok):[ ]

b) [……]
c) A kizárási időszak hossza [……] és az érintett
pont(ok) [ ]
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság
vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai): [……][……][……][……]24

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan [] Igen [] Nem
intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok
ellenére
igazolják
megbízhatóságát25
(öntisztázás)?
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az [……]
intézkedéseket26:
B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ
KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK

Adó vagy
fizetése:

társadalombiztosítási

járulék

Válasz:

Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes [] Igen [] Nem
kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási
járulékok megfizetése tekintetében, mind a
székhelye szerinti országban, mind pedig az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő
tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti
országtól?
Adók

Társadalombiztosítási
hozzájárulás

23

Kérjük, szükség szerint ismételje.

24

Kérjük, szükség szerint ismételje.

25

A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban.

Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a magyarázatnak
tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.
26
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Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő
információkat:
a) Érintett ország vagy tagállam
b) Mi az érintett összeg?
c) A kötelezettségszegés megállapításának módja:
1) Bírósági vagy közigazgatási határozat:
Ez a határozat
kötelező?

jogerős

és

a) [……]
b) [……]

a) [……]
b) [……]

c1) [] Igen [] Nem

c1) [] Igen [] Nem

[] Igen [] Nem

–

[] Igen [] Nem

–

Kérjük, adja meg az ítélet vagy a –
határozat dátumát.

[……]

–

[……]

–

Ítélet esetén, amennyiben erről –
közvetlenül
rendelkezik,
a
kizárási időtartam hossza:

[……]

–

[……]

2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze:

c2) [ …]

d)
Teljesítette-e
a
gazdasági
szereplő
d) [] Igen [] Nem
kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes
Ha igen, kérjük,
adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az
részletezze: [……]
esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, vagy
ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt?

c2) [ …]
d) [] Igen [] Nem
Ha igen, kérjük,
részletezze: [……]

Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
befizetésére
vonatkozó
dokumentáció dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 27
elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a [……][……][……]
következő információkat:
C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL
KAPCSOLATOS OKOK28

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási okok
valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban
meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés”
fogalma több különböző magatartásformát takarhat.
Esetleges
összeférhetetlenség
kötelességszegés

fizetésképtelenség, Válasz:
vagy
szakmai

A gazdasági szereplő tudomása szerint [] Igen [] Nem
megszegte-e
kötelezettségeit
a
környezetvédelmi, a szociális és a munkajog Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan
intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére
terén29?
igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)?
[] Igen [] Nem

27

Kérjük, szükség szerint ismételje.

28

Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését.

E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint
29
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Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket: [……]
A gazdasági szereplő a következő helyzetek
bármelyikében van-e:
a) Csődeljárás, vagy
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási
eljárás alatt áll, vagy
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy
d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti
hasonló eljárás következtében bármely hasonló
helyzetben van30, vagy
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette?
Ha igen:

[] Igen [] Nem

–

Kérjük, részletezze:

–

[……]

–

Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek –
miatt mégis képes lesz az alkalmazandó
nemzeti
szabályokat
és
üzletfolytonossági
intézkedéseket
figyelembe
véve
a
szerződés
teljesítésére31.

[……]

Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai
kötelességszegést32?
Ha igen, kérjük, részletezze:

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……]
[] Igen [] Nem,
[……]
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
intézkedéseket?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket:
[……]

Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny
torzítását célzó megállapodást más gazdasági
szereplőkkel?
Ha igen, kérjük, részletezze:

30

[] Igen [] Nem

[…]

Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.

Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a
gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül abban az esetben, ha a gazdasági
szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére.
31

32
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Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait.
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Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
intézkedéseket?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket: [……]
Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek
bármilyen összeférhetetlenségről33 a
közbeszerzési eljárásban való részvételéből
fakadóan?
Ha igen, kérjük, részletezze:

[] Igen [] Nem

Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely
hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az
ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a
közbeszerzési eljárás előkészítésében?
Ha igen, kérjük, részletezze:

[] Igen [] Nem

Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely
korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy
ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés
vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat előtti
megszüntetését vagy az említett korábbi
szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést
vagy egyéb hasonló szankciókat?
Ha igen, kérjük, részletezze:

[] Igen [] Nem

[…]

[…]

[…]
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
intézkedéseket?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket: [……]

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a
következőket?
a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a
kiválasztási kritériumok teljesülésének
ellenőrzéséhez szükséges információk
szolgáltatása során nem tett hamis nyilatkozatot,
b) Nem tartott vissza ilyen információt,
c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és
d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan
bizalmas információkat megszerezni, amelyek
jogtalan előnyöket biztosítanának számára a
közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból
33
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[] Igen [] Nem

A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint.
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olyan félrevezető információkat szolgáltatni,
amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a
kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó
döntéseket.
D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ
TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK

Tisztán nemzeti kizárási okok

Válasz:

Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a
tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a
vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési
dokumentumok meghatároznak?
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban megkívánt
dokumentáció elektronikus formában
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő
információkat:

[] Igen [] Nem

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok
fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő
öntisztázási intézkedéseket?
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket:

[] Igen [] Nem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……]34

[……]

IV. rész: Kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontokat illetően ( szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő
kijelenti a következőket:
: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a
IV. rész  szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene
töltenie:
Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése

Válasz:

Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak:

[] Igen [] Nem

34
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Kérjük, szükség szerint ismételje.
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A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE
KITÖLTENDŐ

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett
kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó
hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére

Válasz:

1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti
tagállamának vonatkozó szakmai vagy
cégnyilvántartásába35:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

[…]

2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló
szerződéseknél:
A gazdasági szereplőnek meghatározott
engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy
meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie
ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési
helye szerinti országban az adott szolgáltatást
nyújthassa?
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……]

[] Igen [] Nem
Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és
jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e
ezzel: [ …] [] Igen [] Nem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……]

B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET
KITÖLTENDŐ

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett
kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó
hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Gazdasági és pénzügyi helyzet

Válasz:

1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves
árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú
pénzügyi évben a következő:
És/vagy
1b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele
a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
(évek száma, átlagos árbevétel):
[……],[……][…]pénznem

A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes
esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük.
35
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évben a következő36 ():
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……]

2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”)
árbevétele a szerződés által érintett üzleti
területre vonatkozóan, a vonatkozó
hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott módon az
előírt pénzügyi évek tekintetében a következő:
És/vagy
2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele
a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy
a közbeszerzési dokumentumokban előírt
számú évben a következő37:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem

3) Amennyiben az (általános vagy specifikus)
árbevételre vonatkozó információ nem áll
rendelkezésre a kért időszak egészére
vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági
szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az
időpontot, amikor megkezdte üzleti
tevékenységét:

[……]

4) A vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
pénzügyi mutatók38 tekintetében a gazdasági
szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k)
tényleges értéke(i) a következő(k):

(az előírt mutató azonosítása – x és y39 aránya - és
az érték):
[……], [……]40

Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

5) Szakmai felelősségbiztosításának
biztosítási összege a következő:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan

az előző három lezárt üzleti év közbeszerzés
tárgyából származó - általános forgalmi adó
nélkül számított – árbevételi adatok megadása
szükséges
(évek száma, átlagos árbevétel):
[……],[……][…]pénznem
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai): [……][……][……]
[……],[……][…]pénznem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy

36

Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.

37

Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.

38

Pl. az eszközök és a források aránya.

39

Pl. az eszközök és a források aránya.

40

Kérjük, szükség szerint ismételje.
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elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai): [……][……][……]

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi
követelmények tekintetében, amelyeket a
vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági
szereplő kijelenti a következőket:
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen
meghatározott vonatkozó dokumentáció
elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük,
adja meg a következő információkat:

[……]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……]

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG
KITÖLTENDŐ

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett
kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó
hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Technikai és szakmai alkalmasság

Válasz:

1a) Csak építési beruházásra vonatkozó
közbeszerzési szerződések esetében:
A referencia-időszak folyamán41 a gazdasági
szereplő a meghatározott típusú munkákból a
következőket végezte:
Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére
és eredményére vonatkozó dokumentáció
elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük,
adja meg a következő információkat:

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó
hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
határozzák meg): […]
Munkák: […...]

1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra
irányuló közbeszerzési szerződések esetében:
A referencia-időszak folyamán42 a gazdasági
szereplő a meghatározott típusokon belül a
következő főbb szállításokat végezte, vagy a
következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A
lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az
összegeket, a dátumokat és a közületi vagy
magánVevőket43:

41

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……]

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó
hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
határozzák meg): [az ajánlati felhívás

feladásától visszafelé számított 36 hónap (3
év)]
Leírás

összegek dátumok Vevők

Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi tapasztalatot.

Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi
tapasztalatot.
42

Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a
magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében.
43
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- a teljesítés ideje (év/hó,feltüntetve a
teljesítés befejezésének időpontját )dátumok
oszlopban)
-a szerződést kötő másik fél megnevezése
(név/székhely/telefon- vagy fax szám vagy
email cím) (Vevők oszlopban)
-a szállítás tárgya (Leírás oszlopban)
- amennyiben a bemutatott szállítást több
szervezet együttesen végezte, úgy a szállítást
bemutató szervezet által végzett
tevékenységnek (leírás oszlopban) és a
részére kifizetett ellenszolgáltatásnak (összeg
oszlopban) a feltüntetése
A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a Kbt. 67.§
(2) bekezdés utolsó mondata szerinti
információkat is.
2) A gazdasági szereplő a következő [……]
szakembereket vagy műszaki szervezeteket44
veheti igénybe, különös tekintettel a minőségellenőrzésért felelős szakemberekre vagy [……]
szervezetekre:
Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési
szerződések esetében a gazdasági szereplő a
következő
szakembereket
vagy
műszaki
szervezeteket
veheti igénybe a munka
elvégzéséhez:

3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása [……]
érdekében a következő műszaki hátteret veszi
igénybe, valamint tanulmányi és kutatási
létesítményei a következők:
4) A gazdasági szereplő a következő ellátásilánc- [……]
irányítási és ellenőrzési rendszereket tudja
alkalmazni a szerződés teljesítése során:
5) Összetett leszállítandó termékek vagy
teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli
esetben – különleges célra szolgáló termékek
vagy szolgáltatások esetében:
A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési

[] Igen [] Nem

Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági
szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában
meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni.
44
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vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben
szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és
kutatási eszközökre és minőségellenőrzési
intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok45
elvégzését.
6) A következő iskolai végzettséggel és
szakképzettséggel rendelkeznek:
a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó,
és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban foglalt
követelményektől függően)
b) Annak vezetői személyzete:

a) [……]

b) [……]

7) A gazdasági szereplő a következő
környezetvédelmi intézkedéseket tudja
alkalmazni a szerződés teljesítése során:

[……]

8) A gazdasági szereplő átlagos éves statisztikai
állományi létszáma és vezetői létszáma az utolsó
három évre vonatkozóan a következő volt:

Év, átlagos statisztikai állományi létszám:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……],
Év, vezetői létszám:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……]

9) A következő eszközök, berendezések vagy
műszaki felszerelések fognak a gazdasági
szereplő rendelkezésére állni a szerződés
teljesítéséhez:

[……]

10) A gazdasági szereplő a szerződés következő
részére (azaz százalékára) nézve 46kíván esetleg
harmadik féllel szerződést kötni:

[……]

11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési
szerződés esetében:
A gazdasági szereplő szállítani fogja a
leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat,
leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell
hitelességi tanúsítványnak kísérnie;
Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá
kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az
előírt hitelességi igazolásokat.

[] Igen [] Nem

[] Igen [] Nem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a

A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a szállító/szolgáltató
székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el.
45

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy részére
alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük,
hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti
II. rész C. szakaszát.
46
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Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……]

12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési
szerződés esetében:
Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági
szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a
hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos
minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által
kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki
leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű
hivatkozással igazolják a termékek
megfelelőségét?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek
okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási
eszközök bocsáthatók rendelkezésre:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

[] Igen [] Nem

[…]
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……]

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK
NEM KITÖLTENDŐ
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a
minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő szerv
vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott
közbeszerzési dokumentumokban.
Minőségbiztosítási
rendszerek
környezetvédelmi vezetési szabványok

és Válasz:

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan,
független testület által kiállított igazolást, amely
tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes
meghatározott
minőségbiztosítási
szabványoknak
megfelel,
ideértve
a
fogyatékossággal élők számára biztosított
hozzáférésére vonatkozó szabványokat is?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek
okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási
eszközök
bocsáthatók
rendelkezésre
a
minőségbiztosítási
rendszert
illetően:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

[] Igen [] Nem

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan,
független testület által kiállított igazolást, amely
tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt

[] Igen [] Nem
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környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy
szabványoknak megfelel?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek
okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási
eszközök bocsáthatók rendelkezésre a
környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy
szabványokat illetően:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

[……] [……]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……]

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való
részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és
megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez
kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó
követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott
közbeszerzési dokumentumokban található.
Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében:
A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:
A számok csökkentése

Válasz:

A gazdasági szereplő a következő módon felel
meg a részvételre jelentkezők számának
csökkentésére
alkalmazandó
objektív
és
megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy
szabályoknak:
Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb
igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel
mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő
rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal:
Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások
valamelyike elektronikus formában rendelkezésre
áll47, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg a
következő információkat:

[….]

[] Igen [] Nem48

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……]49

VI. rész: Záró nyilatkozat
Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V. részben
megadott információk pontosak és helytállóak.
Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek)
késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:

47

Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz.

48

Kérjük, szükség szerint ismételje.

49

Kérjük, szükség szerint ismételje.
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a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely
tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő
iratokhoz50, vagy

b) Legkésőbb 2018. április 18-án51 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek
már birtokában van az érintett dokumentáció.
Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy
közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a megfelelő
rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a [a közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid ismertetés, hivatkozás az
Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetményre, hivatkozási szám)] céljára megadott információkat
igazoló dokumentumokhoz.
Keltezés, hely, és aláírás(ok): [……]

Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.
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Szerződéstervezet

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely:
1133 Budapest, Váci út 76.
cg. szám:
Cg.01-09-208325
adószám:
10683833-2-41
képviseli:
Sipos Zsolt ügyvezető
mint Vevő, (a továbbiakban: Vevő),
egyrészről,
valamint
a […]
(székhelye: […])
- cégjegyzék száma: […]
- bankszámla száma: […]
- adószáma: […]
- képviseletre jogosult személy: […]
mint Eladó (a továbbiakban: Eladó)
másrészről,
között Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken működő
aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP-1.2.1-16 számú
Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján megvalósítandó projekthez kapcsolódó
gépbeszerzésre tárgyban meghirdetett közbeszerzési eljárás alapján, az alulírott napon és helyen az
alábbiak szerint:
1. A szerződés tárgya
1.1 Felek rögzítik, hogy Vevő közbeszerzési eljárás megindítására ajánlati felhívást tett közzé az
Európai Unió Hivatalos Lapjában …………….-én …………………………… számon,
az alábbi árubeszerzés elvégzésére, amelyet az Eladó nyert meg.
1.2 A szerződés tárgyát képező beszerzés megnevezése:
Adásvételi szerződés „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár telephelyeken működő
aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP-1.2.1-16 számú
Pályázatra benyújtott támogatási kérelem alapján megvalósítandó projekthez
kapcsolódó gépbeszerzésre
1.3 A részletes műszaki specifikációkat az ajánlati felhívás dokumentációja, valamint Eladó
közbeszerzési eljárás során tett ajánlata képezi. A felek kijelentik, hogy e dokumentumok
teljes terjedelemben rendelkezésükre állnak.
2. A szerződés összege
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2.1 A díj: ……………………………………,- Ft + ÁFA Összesen: Bruttó
…………………………..,Ft
azaz:
………………………………………………………………………… forint. Az ár
tartalmazza a termék jelen szerződés 3.1. pontjában megjelölt helyre történő leszállítását,
beüzemeltetését és a Vevő fogadó személyzetének részére történő átadás költségét is.
2.2 A díj tartalmaz minden, az Eladó tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, feltételt
így különösen:
a) az áru előállítási és/vagy beszerzési költségét;
b)
az áruval kapcsolatos valamennyi adót, vámot és más közterhet valamint a szállítási
költséget;
c)
a szállítandó áruval kapcsolatos kezelési, csomagolási, rakodási, továbbítási,
leszállítási, kicsomagolási, ellenőrzési, biztosítási és egyéb adminisztratív költségeket;
d)
a szállítandó áruval kapcsolatos dokumentumok (Eladó által biztosított magyar
nyelvű dokumentáció) költségét; CE megfelelőségi tanúsítvány
e)
az esetlegesen felmerülő helyszíni összeszerelés teljesítését és felügyeletét és a
leszállított áru üzembe helyezését;
f)
részletes üzemeltetési és karbantartási útmutatót a szállított áru minden tételéhez,
továbbá munkavédelmi és gépvizsgálati jegyzőkönyv, megfelelőségi tanúsítvány minden
szállított tételhez külön. (Magyar nyelvű kezelési, karbantartási útmutató)
g)
legalább 2 főnyi személyzet betanítása 4 órában az üzemszerű használatra
h)
………………… hónap alkatrész utánpótlás biztosításával
i)
Az ajánlati árnak magába kell foglalnia az eszközök üzembe helyezéséhez kapcsolódó
költségeket is.
j)
az átadás üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával, adott esetben speciális
rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva történjen (okmányirodai ügyintézés);
k)
hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését
követő 12 órán belül szakszerelőkkel biztosított legyen a Vevő által meghatározott
helyszínen.
l) Teljes körű jótállás: 24 hónap vagy 4000 üzemóra
m) az árfolyamkockázatot
3. A teljesítés helye, ideje és jellege
3.1 A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU 312 A teljesítés helyszíne: 3261 Abasár, Kossuth út 339/5.
univerzális minirakodó
1db
árokásó-rakodógép 1db
gumikerekes kotró 18 tonnás 1db
árokásó-rakodógép hidraulikus törőfejjel
1db
NUTS-kód: 1 HU 313 A teljesítés helyszíne: 3104 Salgótarján, Park utca 2.
univerzális minirakodó
1db
árokásó-rakodógép 1db
gumikerekes kotró 18 tonnás 1db
árokásó-rakodógép hidraulikus törőfejjel
1db
lánctalpas kotrógép 22 tonnás
1db
gumikerekes homlokrakodó 1db
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3.2 A szerződés időtartama: a szerződés hatályba lépésétől számított ………….. nap (Eladó
értékelési szempont keretében tett megajánlásának megfelelően).
3.3 A Eladó köteles a Vevőt a teljesítés idejéről 3 naptári nappal korábban értesíteni.
3.4 A Eladó kötelezi magát arra, hogy a szerződés tárgyát képező eszközöket a
dokumentációban megnevezett telephelyre, illetve a Vevő által meghatározott helyre szállítja
és a Vevő birtokába adja, üzembe helyezi. A szállítási költségek az Eladót terhelik.
3.5 A Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződés keretében általa leszállított áru megfelel a
szabványoknak, törvényben, illetve a törvényhez kapcsolódó hatályos rendeletekben,
különösen az ajánlati felhívásban foglaltaknak, valamint a felek között létrejött egyéb
megállapodásoknak és kikötéseknek. Az Eladó tudomásul veszi, hogy mindezekért a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) foglalt szabályok szerint szavatossági
és kárfelelősséggel tartozik.
3.6 Szerződésszerű teljesítésnek a jelen szerződés 3. 1. pontjában megjelölt helyre, a megrendelt
minőségben és mennyiségben történő leszállítása és átadása a Vevő fogadó személyzete
részére.
3.7 A megrendelés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a teljesítés helyére leszállított áru átvételét
a Vevő erre feljogosított képviselője írásban igazolta, melyet a Vevő a sikeres átadás-átvételi
eljárást követően köteles megtenni. A szerződésszerű teljesítéshez hozzátartozik továbbá a
Eladó által a Vevő személyzetének tartott képzés, melynek keretében az Eladó köteles
tételenként legalább 2 főt betanítani a gép üzemszerű használatára.
3.8 Az átvételkor Vevő az alábbi ellenőrzést és tesztelést végzi el: az átadás során az átadott
eszköz ellenőrzésre a megajánlott műszaki feltételek alapján történik, a paraméterek
megfelelőségének ellenőrzését követően egy próbafutásra kerül sor, a kiírásban megadott
feladatok elvégzése tekintetében.
3.9 A kárveszély és a tulajdonjog átszállásának időpontja a mennyiségi átadással (vagyis a Vevő
részére történő birtokbavétellel) történik.
4. Fizetési feltételek
4.1 Vevő előleg igénylésére nem biztosít lehetőséget.
4.2 Az Eladó a szállítás és beüzemelés igazolt, tényleges és szerződésszerű teljesítésének
megtörténte után jogosult egy végszámla benyújtására. Az Eladó a számla mellé köteles
csatolni a Vevő által elfogadott és aláírt teljesítésigazolást. Vevő részszámla benyújtására
nem biztosít lehetőséget.
4.3 Vevő az ellenszolgáltatásának kiegyenlítése során a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében
foglaltak szerint jár el, amely során az Eladó számláját Vevő a kézhezvételtől számított 30
(harminc) napon belül teljesíti, átutalással. A Vevő tájékoztatja az Eladót arról, hogy jelen
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szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A.
§ hatálya alá esik, ennek megfelelően az Eladónak a hivatkozott jogszabályi rendelkezésben
foglalt esetben az ott előírt módon igazolnia kell, hogy nincs köztartozása.
4.4 A szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF).
4.5 A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései az irányadóak.
Vevő a fedezetet a GINOP-1.2.1-16 számú projekt keretében biztosításra kerülő várhatóan
50%-ban uniós, és állami támogatásból és várhatóan 50% saját forrásból biztosítja.
4.6 Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamatra a Ptk vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
4.7 A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az Eladó által leszállított árut átveszi, és a teljesítés
megtörténtéről igazolást ad.
4.8 Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Továbbá az Eladó a szerződés teljesítésének teljes
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.
§ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.
4.9 A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele
nélkül.
5. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
5.1 Eladó tudomásul veszi, hogy kötbérterhes határidővel teljesít.
5.2 Az Eladónak felróható késedelmes teljesítés esetén Eladó kötbér fizetésére köteles. A kötbér
alapja a teljes nettó díj, mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 0,5 % a
kötbéralapra vetítetten, a kötbérmaximum a teljes nettó díj 15%-a. A kötbérmaximum
elérését követően Vevő jogosult a szerződést felmondani..
5.3 Eladó hibájából történő meghiúsulás esetén Vevő meghiúsulási kötbért érvényesíthet.
Amennyiben a késedelmi kötbérmaximum elérése miatt mondja fel Vevő a szerződést, úgy
Vevő a meghiúsulási kötbért alkalmazza, mely tekintetben a késedelmi kötbér alkalmazására
nem kerül sor. A meghiúsulási kötbér összege a teljes ÁFA nélküli díj 15 %-a.
5.4 Az Eladó minden áru (tétel) tekintetében 24 hónap vagy 4000 üzemóra jótállást vállal, és
minimum ….. hónapra (a teljesítésigazolás kiállításának dátumától) alkatrész utánpótlás
biztosításával a Vevőnek nem felróható magatartásához kapcsolódó alkatrészigény
tekintetében.
5.5 A jótállásra, szavatosságra, termékfelelősségre egyebekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályi
előírások az irányadóak.
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5.6 A hibaelhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 12 órán belül
szakszerelőkkel biztosított a Vevő által meghatározott helyszínen.
6. A Felek jogai és kötelezettségei
6.1 Az Eladó kijelenti, hogy jelen szerződés 3. alcímében foglaltak szerint vállal teljesítést.
6.2 Az Eladó köteles a terméket a megfelelő csomagolásban, sérülésmentesen az áru
természetének megfelelő kiszerelésben szállítani.
6.3 Az Eladó jelen szerződés 3. 3. pontjában megjelölt szállítási határidőt vállalja, továbbá
vállalja valamennyi a szállítással járó kockázatot.
6.4 A Vevő képviselője köteles a szállítmány megérkezésének időpontjában az átadás-átvételi
eljárás lefolytatására megjelenni és az átadás-átvételi eljárást lefolytatni, valamint a
minőségvizsgálatot megkezdeni és lehetőség szerint elvégezni.
6.5 Vevő köteles az Eladót haladéktalanul írásban értesíteni bármely általa felismert, illetve
tudomására jutott hibáról vagy kifogásról.
6.6 A Vevő az Eladó részére biztosítja az előzetesen leadott lista alapján a dolgozók és a
gépjárművek munkaterületre való szabad bejutását.
7. Alvállalkozók, alkalmasság igazolásában részt vett gazdasági szereplők bevonása
7.1 A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Eladó tudomásul veszi, hogy a szerződés
aláírásával (megkötésével) egyidejűleg köteles bejelenteni a Vevőnek valamennyi olyan
közreműködőt, amely részt vesz a szerződés teljesítésében (és azt korábban még nem
nevezte meg) és a bejelentéssel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az általa igénybe venni
kívánt közreműködő nem áll a kizáró okok hatálya alatt. Közreműködő alatt minden esetben
a Kbt. szerinti alvállalkozókat is érteni kell. Az Eladó közreműködők és ennek megfelelően
és ennek körében a Kbt. szerinti alvállalkozók igénybevételére kizárólag a Kbt. 138. § (1),
(3) és (5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően jogosult. Eladó csak a Kbt. rendelkezései
szerint változtathatja meg a teljesítésbe közreműködőit és a teljesítésben való részvételük
mértékét.
8. A szerződő felek képviselői
8.1 Vevő által kapcsolattartásra kijelölt személy és elérhetősége:
Cím:
Kapcsolattartó:

E-mail cím:
Telefon:
Telefax:
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8.2 Eladó kapcsolattartásra kijelölt személye és elérhetősége:
Cím:
Kapcsolattartó:

E-mail cím:
Telefon:
Telefax:
9. Felelősségviselés, kárveszélyviselés
9.1 Az Eladó teljes kárfelelősséggel tartozik minden olyan kárért – annak hitelt érdemlő
igazolása alapján – amelyet a szerződés teljesítésével összefüggésben, akár az Eladó maga,
akár alkalmazottja, illetve a teljesítésbe bevont alvállalkozó magatartása, mulasztása, illetve
egyéb szerződésszegő tevékenysége következményeként a Vevőnek okozott.
9.2 Az Eladó hibáján kívül bekövetkezett rendkívüli, elháríthatatlan események (pl.: természeti
katasztrófák, háború, blokád, export- és importtilalom, érdekszférán kívüli sztrájk, kivéve
közlekedési baleset) esetén a teljesítés elmaradása miatt a Vevő nem jogosult a
szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények érvényesítésére. Ennek feltétele,
hogy az Eladó köteles az ilyen jellegű eseményről és annak várható időtartamáról a Vevőt a
legrövidebb időn belül – az érintett hatóságok, kamarák, stb. hivatalos igazolásának csatolása
mellett – írásban értesíteni. Amennyiben emiatt a szerződés részteljesítése 2 napnál
hosszabb késedelmet szenved, akár a Vevő, akár az Eladó – minden hátrányos
jogkövetkezmény nélkül – jogosult a megrendeléstől elállni.
9.3 Amennyiben az Eladó hibás teljesítése vagy a teljesítés meghiúsulása a Vevő érdekkörében
felmerült ok miatt következett be, úgy Eladónál emiatt felmerülő többletköltséget, kárt –
annak hitelt érdemlő igazolása alapján – a Vevő köteles az Eladónak megtéríteni.
9.4 A Vevő szerződésszegése esetén az Eladó legalább 8 napos határidő tűzésével köteles
felhívni a Vevőt a szerződésszerű teljesítésre. Amennyiben a Vevő ennek nem tesz eleget,
az Eladó a Vevő ismételt szerződésszegése esetén jogosult a másik félhez intézett írásbeli
nyilatkozattal a szerződéstől elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondani.
10. Szerződés módosítása, megszűnése
10.1
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályait kell
alkalmazni. A szerződés módosítása a Kbt. 141.§. –ban foglaltak alapján lehetséges.
10.2
A Szerződő fél szerződésszegést követ el, ha nem teljesíti a Szerződés szerinti
kötelezettségeinek bármelyikét.
10.3
Vevő felmondhatja a szerződést (azonnali hatályú felmondás), ha az Eladó
felróhatóan olyan szerződésszegést követ el, mely a Vevő érdekeit súlyosan sérti, különösen:
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olyan súlyos mulasztást vagy szakmai hibát követ el, mely a szerződés megvalósulását
kizárja vagy veszélyezteti,
az Eladó a Vevő által megadott határidőn belül nem tesz eleget a felhívásnak, hogy
szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget;
az Eladó fizetésképtelenné válik, felszámolási, végelszámolási eljárás indul vele szemben,
felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit;
jogerős elmarasztaló határozatot hoznak az Eladó szakmai tevékenységét érintő
szabálysértés vagy bűncselekmény miatt.

10.4
A fenti esetekben történő felmondás esetén Vevő ebből eredő többletköltségeit az
Eladó megtéríteni köteles.
10.5
Eladó felmondhatja a szerződést (azonnali hatályú felmondás), ha Vevő a
teljesítéséhez szükséges és egyébként az Eladó rendelkezésére nem álló adatokat erre
irányuló felszólítás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül sem, vagy nem teljes
körűen biztosítja.
10.6
Bármely fél köteles az azonnali hatályú felmondás jogának gyakorlása előtt az
azonnali hatályú felmondásra okot adó tény vagy cselekményről történt tudomásszerzést
követő 8 napon belül a másik, szerződésszegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegő
állapot megszüntetésére, megfelelő, legalább 5 munkanapos határidő mellett. A határidőben
történt felhívás elmaradása esetén az azonnali hatályú felmondás nem gyakorolható.
10.7
Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon -, ha
a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
10.8
Az Eladó a Vevő részére küldött 90 (kilencven) napos felmondási idővel
felmondhatja a Szerződést, ha a Vevő:
-

-

írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Vevő által elfogadott teljesítés után járó
összegeket azok esedékessé válásától számított 90 (kilencven) nap eltelte után sem;
vagy
ismételten, felhívás ellenére sem teljesíti szerződéses kötelezettségeit.

11. Egyéb rendelkezések
11.1
Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a közbeszerzési (pályázati) dokumentáció a
jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
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11.2
Szerződő felek a jelen megállapodást, amely ……… eredeti példányban készült és
…… oldalt tartalmaz, mint akaratukkal mindenben egyezőt, a létrehozására irányuló
jogosultságuk birtokában írták alá.
11.3
Felek megállapodnak abban, hogy felmerült jogvita esetén a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező bíróságokhoz fordulnak.
11.4
A szerződés hatálybalépésének feltétele a „HE-DO Kft. Salgótarján és Abasár
telephelyeken működő aszfaltkeverő üzemeinek gyártási kapacitásbővítése” nevű GINOP1.2.1-16 számú Pályázatra vonatkozó támogató okirat Vevő általi kézhezvétele, melyről
Vevő haladéktalanul tájékoztatja Eladót.
12. Szerződés mellékletei
1. sz. melléklet: Megajánlott műszaki specifikáció
[hely], [dátum]

[hely], [dátum]

Vevő
képviseletében:

dr. Cséza Anita
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
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