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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 
 
1. Az ajánlatkérı: 
 

Budakeszi Város Önkormányzat  
cím:  2092 Budakeszi, Fı u. 179. 
fax:  36 /23 535-712 
képviseli:  dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottilia 
kapcsolattartó:  
e-mail: varoshaza@budakeszi.hu 

 
 
2. Ajánlatkérı nevében eljáró szervezet: 
 

PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. 
cím:  1022 Budapest, Bimbó út. 68. 
telefon:  +36 1/411-8417 
fax:  +36 1/411-8401 
képviseli:  Dr. Panácz István vezérigazgató 
kapcsolattartó: dr. Costin Gabriel 
email:  costin.gabriel@kozbeszerzes.com  

 
 
3. A választott eljárás: 
 

Ajánlatkérı a Közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 
94. § (2) bekezdés c) pontja és 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján „Erzsébet-utalványok 
beszerzése Budakeszi Város Önkormányzat számára” tárgyban közbeszerzési eljárást 
kezdeményez. 
 
Jelen közbeszerzési eljárás nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás a Kbt. 94. § (2) bekezdés c) valamint a 121. § (1) bekezdés b) pontjai 
alapján. A fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható Erzsébet-utalványt a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 87. pontjában elıírtak szerint a 
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány bocsátja ki. Az Erzsébet-utalvány vásárlásának 
általános szerzıdési feltételei szerint a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott 
Erzsébet-utalványok az Alapítvány kizárólagos tulajdonában lévı Nemzeti Üdülési 
Szolgálat Kft-tıl rendelhetık meg, így a szerzıdés kizárólagos jogok védelme miatt 
kizárólag a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft.-vel köthetı meg  
 

4. Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés: 
 
Szállítási szerzıdés Erzsébet-utalványok beszerzése Budakeszi Város Önkormányzat 
számára. 
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5. A beszerzés tárgya és mennyisége: 
 
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által papír alapon kibocsátott, fogyasztásra kész étel 
vásárlására felhasználható utalvány (Erzsébet-utalvány) beszerzése Ajánlatkérı igényei 
szerint meghatározott mennyiség és összetétel (eltérı címlető, egyedi kiszerelésben 
borítékolt, megszemélyesített) szerint  legfeljebb nettó 14 000 000.- Ft értékben a 39/2011. 
(XII..29.) KIM rendelet elıírásai alapján. 
 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 22420000-0 
 
A szerzıdés idıtartama alatt fenti mennyiségtıl -25% eltérés lehetséges. 

 
6. A szerzıdés idıtartama, vagy a teljesítés határideje:  

 
A szerzıdés idıtartama: 2012. december 31. 

 
7. A teljesítés helye: 

 
2092 Budakeszi, Fı u. 179. 

 
8. A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek: 

 
Késedelmi kötbér: ajánlattevı a késedelem minden napja után a késedelemmel érintett 
nettó szerzıdéses ellenérték 0,5%-nak megfelelı mértékő késedelmi kötbér megfizetésére 
köteles. 

 
9. Az ajánlatkérı pénzügyi ellenszolgáltatásainak feltételei, illetıleg a vonatkozó 

jogszabályokra hivatkozást: 
 

Ajánlatkérı elıleget nem fizet 
Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítést követıen ajánlattevı által benyújtott számla alapján 
átutalással kerül kiegyenlítésre - a Kbt. 130. § (3) bekezdése szerint - a számla 
kézhezvételétıl számított 30 napon belül. 
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. 
A kifizetés során irányadó az Adózás rendjérıl szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) 
36/A. §-a,   

 
10. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevı tehet-e többváltozatú ajánlatot: 
 

Ajánlattevı nem tehet többváltozatú ajánlatot. 
 
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevı a beszerzés tárgyának egy részére tehet-

e ajánlatot:  
 

Ajánlatkérı tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetıvé részajánlatok 
tételét. 

 
12. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: 
 

Ajánlatkérı az ajánlatokat az ajánlatkérı képviseletében eljáró elıterjesztése alapján, az 
ajánlatkérı által létrehozott Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve a Kbt. 71. § (2) 



 
cím: 1022 Budapest, Bimbó út 68. | telefon: +36-1-411-8400 | fax: +36-1-411-8401 

info@kozbeszerzes.com |  www.kozbeszerzes.com 

 3 

 
 

 

bekezdésének a) pontja szerint a „legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlat” elve alapján értékeli. 
 

13. A kizáró okok: 
 
Az elıírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplı, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) 
pontjában foglalt kizáró ok fennáll. 
 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt 
kizáró okok bármelyike fennáll. 

 
Ajánlattevıknek a Kbt. 122. § (1) bekezdésében és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
12. §-ban foglaltak alapján a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia kell.  
 
Az ajánlatban - a Kbt. 122. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel - az ajánlattevınek be 
kell nyújtani 
- a kizáró okok fenn nem állásáról szóló, cégszerően aláírt nyilatkozatát; 
- a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja tekintetében cégszerően aláírt nyilatkozatát arról, 

hogy olyan társaságnak minısül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tızsdén vagy 
amelyet szabályozott tızsdén jegyeznek; 

 
Amennyiben ajánlattevıt nem jegyzik szabályozott tızsdén csatolni kell továbbá: 
- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló 

2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges 
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó cégszerően aláírt 
ajánlattevıi nyilatkozatot. 

 
Az ajánlattevı, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevı 
más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles 
benyújtani a Kbt. 56. §-ában foglalt kizáró okok hiányáról.  

 
14. Az alkalmassági követelmények és a Kbt. 55. § (2) bekezdésében foglaltak: 
 

Az ajánlattevık pénzügyi-gazdasági alkalmasságának megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 

 
Ajánlatkérı a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (8) bekezdése alapján elfogadja az 
ajánlattevı arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérı által elıírt 
alkalmassági követelményeknek, azzal, hogy amennyiben az elbírálás során az 
ajánlatkérınek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 67. § 
(1) bekezdése szerinti felvilágosítás kérés keretében elıírhatja a 14. § (1) bekezdése szerinti 
igazolás benyújtását. 
 
P/1 
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevı 
(közös ajánlattevı esetén minden ajánlattevı) 2010. és 2011. évi teljes - általános forgalmi 
adó nélkül számított - árbevételére vonatkozó cégszerően aláírt nyilatkozat.   
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Az elıírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevık együttesen is megfelelhetnek, 
illetve azon, gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó követelményeknek, amelyek 
értelemszerően kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplıkre, elegendı, 
ha közülük egy felel meg. 
 
Az elıírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevık bármely más szervezet (vagy 
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 
jellegétıl függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és 
az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevı ezen 
szervezet erıforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az 
elıírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek 
történı megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges 
erıforrások rendelkezésre állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. 
 
Az ajánlattevı az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) 
bekezdése alapján az alábbiak szerint támaszkodhat. 
 
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 
erıforrásokat a szerzıdés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek 
módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendı az is, ha a szervezet alvállalkozóként 
megjelölésre került, vagy 
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési 
beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevı (részvételre jelentkezı) nyilatkozik 
arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az 
alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetıvé teszi e más szervezet szakmai 
tapasztalatának felhasználását a szerzıdés teljesítése során, vagy 
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglaltakon túl – 
akkor is, ha az ajánlattevı (részvételre jelentkezı) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) 
benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevı más szervezet nyilatkozatát, amelyben e 
más szervezet az ajánlattevı fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérı 
mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérıt az ajánlattevı teljesítésének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok 
érvényesítésével nem térült meg. 

 
 
Az ajánlattevık pénzügyi-gazdasági alkalmasságának minimumkövetelménye(i): 

 
P/1 
Ajánlattevı alkalmatlan, amennyiben 2010. és 2011. évi teljes nettó árbevétele összesen 
kisebb, mint 30 millió Ft. 
 

 
Az ajánlattevık mőszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
Ajánlatkérı a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 17.§ (6) bekezdése alapján elfogadja az 
ajánlattevı arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérı által elıírt 
alkalmassági követelményeknek, azzal, hogy amennyiben az elbírálás során az 
ajánlatkérınek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 67. § 
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szerinti felvilágosítás kérés keretében elıírhatja a 15. § (1)–(3) bekezdése szerinti igazolás 
benyújtását. 
 
 
M/1  
A Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontja valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 15. 
§ (1) bekezdés a) pontja alapján a felhívás megküldését megelızı három év legjelentısebb 
szállításainak ismertetése a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése alapján 
ajánlattevı, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevı más szervezet cégszerő 
nyilatkozatával, vagy a szerzıdést kötı másik fél által adott igazolással. A csatolt 
nyilatkozatból/igazolásból derüljenek ki egyértelmően az elıírt alkalmassági 
minimumkövetelmények. 

 
Az elıírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevık együttesen is megfelelhetnek. 
 
Az elıírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevık bármely más szervezet (vagy 
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 
jellegétıl függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és 
az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevı ezen 
szervezet erıforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az 
elıírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek 
történı megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges 
erıforrások rendelkezésre állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. 
 
Az ajánlattevı az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) 
bekezdése alapján az alábbiak szerint támaszkodhat. 
 
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 
erıforrásokat a szerzıdés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek 
módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendı az is, ha a szervezet alvállalkozóként 
megjelölésre került, vagy 
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési 
beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevı (részvételre jelentkezı) nyilatkozik 
arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az 
alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetıvé teszi e más szervezet szakmai 
tapasztalatának felhasználását a szerzıdés teljesítése során,  

 
Az ajánlattevık mőszaki-szakmai alkalmasságának minimumkövetelménye(i): 
 
M/1 
Az ajánlattevı alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a felhívás megküldését megelızı 
három évben legalább 1 db, legalább nettó 8 millió forint értékő, értékjelzéssel ellátott 
papír, vagy utalvány szállítására vonatkozó referenciával. 
 
 

15. Hiánypótlási lehetıség: 
 

Ajánlatkérı a Kbt. 67.§ - a alapján hiánypótlási lehetıséget biztosít. 
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16. Ajánlattételi határidı:  
 

2012. április 20. 12:00 óra  
 

 
17. Az ajánlat benyújtásának címe: 
 

Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  fsz. 38. iroda   
(2092 Budakeszi, Fı u. 179.) 

 
18. Az ajánlattétel nyelve:  

 
Magyar 

 
19. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 

 
Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  38. iroda   
(2092 Budakeszi, Fı u. 179.) 
 
2012. április 20. 12:00 óra 
 

20. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:  
 

A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek. 
 
21. Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama 

 
A végleges ajánlatok megtételétıl számított 30 nap. 

 
Ajánlatkérı az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a figyelmet a Kbt. 124. § 
(5) bekezdésére. 

22. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályai, 
az elsı tárgyalás idıpontja: 
 
Ajánlatkérı az Ajánlattevıvel egy tárgyalási fordulóban tárgyal. A tárgyaláson Ajánlatkérı a 
szakmai ajánlatról és a szerzıdéses feltételekrıl fog tárgyalni. Amennyiben a benyújtott 
ajánlat alapján nem szükséges további tárgyalási fordulót tartani, úgy a tárgyalásokat már az 
elsı tárgyalást követıen lezárja Ajánlatkérı. Amennyiben további kérdések tisztázása 
szükséges, legfeljebb egy további tárgyalási fordulóra kerül sor. 
A tárgyaláson (adott esetben második fordulóban) kerül sor a végleges ajánlat tárgyalására. 
Ezen a tárgyaláson Ajánlatkérı erre irányuló kifejezett kérésére írásban, zárt borítékban be 
kell nyújtani a végleges ajánlatot tartalmazó felolvasólapot. A végleges ajánlatot Ajánlatkérı 
a felbontását követıen ezen a tárgyaláson ismerteti. A tárgyalás(ok) befejezésével beáll az 
ajánlati kötöttség, amely a tárgyalás(ok) befejezésének idıpontját követı naptól számított 
30. napig tart. 
 
A Kbt. 92. § (8) bekezdésére való tekintettel amennyiben az Ajánlatkérı nem írja elı 
végleges ajánlatok írásbeli benyújtását, az utolsó tárgyalás befejezését követıen két 
munkanapon belül minden ajánlattevıvel egyidejőleg ismertetni fogja az ajánlatoknak 
azokat a számszerősíthetı adatait, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) 
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alapján értékelésre kerülnek. 
 

A Kbt. 97. § (2) bekezdése alapján, az Ajánlatkérı felhívja a figyelmet arra, hogy a tárgyalás 
során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy: 
 
a)  az eljárás alapján megkötött szerzıdés tárgya vagy feltételei olyan jellemzıjében, 

illetve körülményében tér el az ajánlattételi felhívás megküldésekor beszerezni kívánt 
beszerzési tárgytól vagy megadott szerzıdéses feltételektıl, amely nem tette volna 
lehetıvé tárgyalásos eljárás alkalmazását, 

 
b)  az ajánlattételi felhívásban közölt feltételek olyan mértékben módosulnak vagy 

egészülnek ki, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevı nem képes a 
tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy 

 
c)  a bírálat szempontjai vagy módszere változna. 
 
Az elsı tárgyalás idıpontja, valamint a tárgyalás helyszíne: 
 
2012. április 24. 13:00 óra, Helyszín: Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala.  2079 Budakeszi, Fı út 179. tárgyaló 
 

23. Annak meghatározását, hogy az ajánlatkérı alkalmazza-e a Kbt. 122. § (9) 
bekezdését: 
 
Ajánlatkérı nem alkalmazza a Kbt. 122. § (9) bekezdését. 

 
24. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és 

pénzügyi feltételei: 
 
Ajánlatkérı jelen eljárásban nem készít külön dokumentációt. 
 

25. Egyéb információk: 
 

a) Formai elıírások: 
 

Az ajánlatot írásban, 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat), zárt csomagolásban, a jelen 
felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az 
ajánlattételi határidı lejártáig. 
Az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti, a másolati példány(ok)on 
pedig, hogy az(ok) a másolat(ok). Amennyiben eltérés van az ajánlat „eredeti” és 
„másolat” példánya(i) között, az Ajánlatkérı az „eredeti” példányt tekinti 
irányadónak. 
Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell főzni, a csomót 
matricával az ajánlat elsı vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, 
vagy az ajánlattevı részérıl erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegzı, 
illetıleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. 
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdıdjön és oldalanként növekedjen. Elegendı a 
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat 
nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.  
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 
szereplı dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
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A benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén az eredeti - papír alapú - 
példány az irányadó. A csomagoláson  
 

AJÁNLAT – BUDAKESZI – ERZSÉBET UTALVÁNY 
Nem bontható fel az ajánlattételi határidı lejárta elıtt!" 

 
megjelölést kell feltüntetni.  
 
Az ajánlatban lévı 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)tıl írásos felhatalmazást kaptak.  
 
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása elıtt - módosítást 
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 
 
Ajánlattevı köteles csatolni továbbá a cégszerően aláírt eredeti ajánlatot teljes 
terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthetı) formátumban egy elektronikus 
adathordozón (CD vagy DVD) a papír alapú példányokat tartalmazó zárt 
csomagolásban elhelyezve. 

 
b) A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, 

amely feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot. 
 

c) Ajánlattevınek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt 
vevı más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: 

 
 

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

2. a cégkivonatban nem szereplı kötelezettségvállaló(k) esetében a 
cégjegyzésre jogosult személytıl származó, az ajánlat aláírására 
vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) 
írásos meghatalmazást. 
 

 
d) Ajánlattevı ajánlatában köteles csatolni a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 

12. § -a szerinti nyilatkozatát a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja tekintetében, 
arról, hogy olyan társaságnak minısül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tızsdén 
vagy amelyet szabályozott tızsdén jegyeznek. Ha az ajánlattevıt nem jegyzik 
szabályozott tızsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelızésérıl és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a 
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi 
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó 
nyilatkozatot szükséges benyújtani. Amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) 
pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevı, illetve részvételre 
jelentkezı erre vonatkozó nyilatkozatát. 

 
A pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja: 
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ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkezı szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt 
százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı 
szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi 
szabályozással vagy azzal egyenértékő nemzetközi elıírásokkal összhangban lévı 
közzétételi követelmények vonatkoznak, 
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkezı szervezetben - a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó 
befolyással rendelkezik, 
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást 
végrehajtanak, továbbá 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha 
a leendı kedvezményezetteket már meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve mőködtetik, ha a 
kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelı szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az 
alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány 
képviseletében eljár; 

 
e) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevınek a Kbt. 60. § (3) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelı kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a 
szerzıdés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra 
vonatkozóan. 

 
f) Az ajánlattevı az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt 

vevı más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot 
köteles benyújtani a Kbt. 56. §-ában foglalt kizáró okok hiányáról. 

 
g) Ajánlattevı köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti 

nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlıdésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minısül-e. 

 
h) Ajánlattevınek csatolnia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot. 

 
A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell! 

 
Az Ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét, hogy a fentiekben rögzített 
nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. § szakaszát, amelynek 
értelmében, ha egy gazdasági szereplı a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát 
meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerzıdés teljesítésében, akkor 
nem lehet alvállalkozónak minısíteni, hanem az ajánlatban és a szerzıdés teljesítése 
során közös ajánlattevıként kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplınek a 
szerzıdés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen 
arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül 
számított ellenértékébıl.) 

 
i) Az ajánlatban benyújtott igazolásokat a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján egyszerő 

másolatban is be lehet nyújtani (azonban valamennyi nyilatkozatot eredetiben kell 
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csatolni). Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául 
szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl: bankgarancia vagy 
kezességvállalásról szóló nyilatkozat, úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban kell 
becsatolni az eredeti ajánlatban. 

 
j) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem 

magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevı magyar nyelvő fordításban is 
köteles becsatolni. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján Ajánlatkérı a nem magyar 
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevı általi felelıs fordítását is elfogadja. A 
fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevı felel. 

 
k) Az ajánlattevık pénzügyi és gazdasági, valamint mőszaki-szakmai alkalmasságának 

feltételei és azok elıírt igazolási módja a minısített ajánlattevık hivatalos jegyzékébe 
történı felvétel feltételét képezı minısítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 

 
l) Az ajánlattétel során a különbözı devizák forintra történı átszámításánál az 

ajánlattevınek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti 
Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban 
szereplı, 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. 

 
m) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 

ajánlattevıt terheli. 
 

n) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevık által cégszerően 
aláírt konzorciumi megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi 
követelménynek: 

 
1. tartalmazza a közös ajánlattevık közös fellépése formájának ismertetését; 
2. tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 
3. tartalmazza a vezetı konzorciumi tag (a képviselı) megjelölését azzal, 

hogy a képviselı korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi 
tagot képviselni az ajánlatkérıvel szemben a jelen közbeszerzési 
eljárásban az ajánlatkérı által az ajánlattevı, illetve az ajánlattevı által az 
ajánlatkérı felé megteendı, illetve megtehetı jognyilatkozatok 
tekintetében; 

4. tartalmazza külön-külön a közös ajánlattevık azon bankszámlaszámait, 
ahova az elismert teljesítést követıen a kifizetés megtörténhet; 

5. tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy 
egyetemleges felelısséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötendı szerzıdés szerzıdésszerő teljesítéséhez szükséges munkák 
megvalósításáért; 

6. az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, 
teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ 
felfüggesztı (hatályba léptetı), illetve bontó feltételtıl. 

 
o) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb 

nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. 
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kötelezıen elıír. 
 

p) A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott 
kérdésekben a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó. 

 
 
 
26. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2012. április 13. 
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III. IRÁNYADÓ TARTALOMJEGYZÉK 
  Oldalszám 

1. Felolvasólap (1. számú melléklet)  

2. Adatlap (2. számú melléklet)  

3. 
Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 60. § (3)és (5) bekezdése alapján (3. számú 

melléklet) 

 

4. Tartalomjegyzék (Oldalszámokkal ellátva)  

 Igazolások, dokumentumok  

5. 
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevık jelen közbeszerzési eljárásra 

tekintettel aláírt hatályos (konzorciális) szerzıdése  

 

6. 
Ajánlattevı(k), alvállalkozó(k) és kapacitást (erıforrást) nyújtó szervezet 

nyilatkozatai a kizáró okok fenn nem állásáról.  

(4. és 5. számú melléklet) 

 

8. Ajánlatot aláírók aláírási címpéldánya  

9. 

A cégkivonatban nem szereplı kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre 

jogosult személytıl származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó 

és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás 

 

 A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolásai  

10. P.1/ Árbevételrıl szóló nyilatkozat vagy nyilatkozat a Kr. 14.§ (8) bekezdése 
alapján 

 

 A mőszaki illetve szakmai alkalmasság igazolásai  

11. 
M.1./ Szállítások ismertetésére vonatkozó nyilatkozat (6. számú melléklet) vagy 

nyilatkozat a Kr. 17.§ (6) bekezdése szerint 

 

 Egyéb igazolások, dokumentumok  
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  Oldalszám 

12. Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) és 55. § (5) bekezdése szerint (7. számú melléklet)  

13. Nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint 8. számú melléklet)  

14. 
Nyilatkozat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ib) pontja alapján (9. 

számú melléklet) 

 

16. TELJES AJÁNLAT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓN  
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(1. számú melléklet) 

 

FELOLVASÓLAP 

 

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA – ERZSÉBET UTALVÁNY  

 

 

Ajánlattevı neve1:   

Ajánlattevı székhelye:  

Az utalványokra vonatkozó – a névértéket is 

tartalmazó – szolgáltatási díj 100 Ft névértékre 

vetítve (HUF)  

 

……… HUF 

 

A feltüntetett szolgáltatási díj – amely a szerzıdés idıtartama alatt semmilyen jogcímen sem 

emelhetı - tartalmazza a szerzıdés teljesítéséhez szükséges valamennyi költséget, ide nem értve a 

szállítási költséget. 

 

Kelt:  

 

……………………………… 

cégszerő aláírás 

 

                                                      
1 Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevı cégnevét (nevét). 
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(2. számú melléklet) 

 

ADATLAP 

 

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA – ERZSÉBET UTALVÁNY  

 

 

Ajánlattevı neve:   

Ajánlattevı telefonszáma:  

Ajánlattevı telefaxszáma:   

Kijelölt kapcsolattartó személy neve, beosztása:  

Kapcsolattartó pontos címe:  

Kapcsolattartó telefonszáma:  

Kapcsolattartó fax száma:  

Kapcsolattartó e-mail címe:   

 

 

Kelt:  

 

……………………………… 

cégszerő aláírás 
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(3. számú melléklet) 

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 

 

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA – ERZSÉBET UTALVÁNY  

 

 

Alulírott __________________ társaság (ajánlattevı), melyet képvisel: __________________ 

 

 

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

 

1.) Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, 
mint nyertes ajánlattevı kiválasztásra kerülünk, az ajánlattételi felhívásban foglalt 
szolgáltatást az ajánlatunkban meghatározott díjért szerzıdésszerően teljesítjük.  

 

2.) Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az 
ajánlattételi dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk 
érvénytelen. 

 

3.) Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevınek 
nyilvánítanak bennünket, akkor a szerzıdést megkötjük, és a szerzıdést teljesítjük az 
ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint az ajánlatunkban lefektetettek 
szerint. 

 

4.) Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha olyan szakértıket 
javasolunk, akik részt vettek jelen közbeszerzési eljárás elıkészítésében vagy más 
szakaszában, vagy ilyen személyt vagy szervezetet alkalmaztunk tanácsadóként ajánlatunk 
elkészítésekor, továbbá amennyiben akár társaságunkkal, alvállalkozóinkkal vagy az 
alkalmazott szakemberekkel szemben fennállnak a Kbt. 24. §-ban részletezett 
körülmények. 

 

5.) Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevık személye 
nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerzıdés 
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevık kötelesek maguk 
közül egy eljárni jogosult képviselıt megjelölni valamint egyetemlegesen felelısek mind a 
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közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerzıdés teljesítése 
során. 

 

6.) Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevı szerzıdést kötünk, 
kötelesek vagyunk – figyelemmel a Kbt. 128. § (2)-(4) bekezdéseire - azokat a szakértıket 
a szerzıdés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban 
megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerzıdéskötési feltételnek 
minısül. 

 

7.) Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevı a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény szerint 

  - nem tartozik a törvény hatálya alá. 2 

  - mikrovállalkozásnak minısül. 3 

  - kisvállalkozásnak minısül. 4 

  - középvállalkozásnak minısül.5 

 

 

Kelt: 

 

 

 

……………………………… 

cégszerő aláírás 

 

                                                      
2 Kérjük a megfelelıt aláhúzni, amennyiben nem tartozik a hatálya alá, úgy annak megfelelı feltüntetése szükséges! 
3 Kérjük a megfelelıt aláhúzni. 
4 Kérjük a megfelelıt aláhúzni. 
5 Kérjük a megfelelıt aláhúzni. 
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(4. számú melléklet) 

NYILATKOZAT 

 

A KÖZBESZERZÉSEKRİL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (KBT.) 56. § (1) K) PONT, 56.§ (2) 
BEKEZDÉS TEKINTETÉBEN 

 

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA – ERZSÉBET UTALVÁNY  

 

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

 

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

 

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely 
szerint nem lehet Ajánlattevı, aki: 

 

Kbt. 56. § (1) bekezdés: 

k) tekintetében a következı feltételek valamelyike megvalósul: 

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 
adóilletıséggel, mellyel Magyarországnak kettıs adózás elkerülésérıl szóló egyezménye van, 
vagy 

kb) a közbeszerzési szerzıdéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletısége 
szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-
visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplı az adott 
országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell 
eleget tennie a gazdasági szereplınek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja 
teljesíteni a közbeszerzési szerzıdést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minısülne a 
szerzıdés alapján kapott jövedelem, 

kc) olyan nem szabályozott tızsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) 
pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhetı. 

 

Kbt. 56. § (2) bekezdése: 
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevı vagy részvételre jelentkezı az a gazdasági szereplı, 
amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági 
társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek 
fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal 
rendelkezı gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos 
társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelıen 
alkalmazni. 

 

 

A Kbt. 56. § (2) bekezdésére való tekintettel az alábbiakban jelölöm meg azon jogi személy(eke)t 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet(ek)et amelyek társaságunk esetében 
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 
rendelkeznek :: 

 

Név:  ……………………………  

Székhely:  …………………………… 

 

Jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten nyilatkozom, hogy a Kbt. 56. § (2) bekezdésében rögzített 
kizáró okok nem állnak fenn a fenti személy(ek), illetve szervezet(ek) tekintetében. 

 

vagy 

 

Jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten nyilatkozom, hogy nincsen olyan jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkezı szervezet, amely társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül 
több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. 

Kelt: 

 

 

 

……………………………… 

cégszerő aláírás 
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(5. számú melléklet) 

NYILATKOZAT M1 

 

A 310/2011. (XII. 23.) KORM. RENDELET 15. § (1) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJA 

TEKINTETÉBEN 

 
BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA – ERZSÉBET UTALVÁNY  

 

Alulírott __________________, (képviseli: __________________) ajánlattevı/közös 
ajánlattevı/alvállalkozó/kapacitást (erıforrást) nyújtó szervezet6 az ajánlattételi dokumentációban 
foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és mőszaki leírás gondos 
áttekintése után a Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésének a) pontja foglaltaknak megfelelıen 
ezennel kijelentjük, hogy 

az ajánlattételi felhívás megküldésétıl visszafelé számított 3 évben (36 hónap) 
legjelentısebb szállít a következık voltak: 

 

Szerzıdést kötı 
másik fél neve 

Teljesítés ideje Teljesítés helye 

Ellenszolgáltatás 
összege 

(nettó Ft) 

Szállítás tárgya 

 
    

 
    

 
    

 
    

 

Kelt: 

 

……………………………… 

         cégszerő aláírás 

                                                      
6 A nyilatkozattevı státuszának megfelelı aláhúzandó! 
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 (6. számú melléklet) 

 

Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) és 55.§ (5)bekezdése alapján7 

Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevı cégjegyzésre jogosult képviselıje a Kbt. 
40. § (1) és 55. § (5)bekezdésében foglaltaknak megfelelıen ezennel felelısségem tudatában 

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

hogy, 

 

1. A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót veszünk igénybe: 

 

 

Közbeszerzés része(i) 

 

 

 

 

2. A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozók, és a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közremőködnek: 

 

Alvállalkozó cég neve, 
székhelye 

Közbeszerzés része(i) Teljesítési arány (%) 

   

   

 

 

 

 

                                                      
7 Ajánlattevınek a nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tennie. 
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3. Az alábbi szervezetek nyújtanak erıforrást:  

 

Erıforrást nyújtó szervezet 
neve, székhelye 

Alkalmassági feltétel 
(melyek tekintetében 

ajánlattevı más szervezetek 
erıforrásaira támaszkodik) 

  

  

 

 

Kelt.: 

……………………………… 

<cégszerő aláírás> 
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(7. számú melléklet) 
 

Ny i l a t k o z a t  a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján 

 

 

Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevı cégjegyzésre jogosult képviselıje a Kbt. 
58. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen ezennel felelısségem tudatában 

 

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

 

 

hogy az általam igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) és kapacitást (erıforrást nyújtók 
vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 56. §-ban megfogalmazott kritériumok. 

 

Kelt: 

 

 

 

……………………………… 

<cégszerő aláírás> 
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(8. számú melléklet) 

 

Ny i l a t k o z a t  

a  3 1 0 / 2 0 1 1 .  ( X I I .  2 3 . )  K o rm .  r e n d e l e t  2 .  §  i b )  p o n t j a  

a l a p j á n  

 

 

1. Társaságunk olyan társaságnak minısül, amelyet szabályozott tızsdén jegyeznek.8 

 

2. Társaságunk olyan társaságnak minısül, melyet nem jegyeznek szabályozott tızsdén, erre 
tekintettel nyilatkozunk, hogy társaságunk – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelızésérıl és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: 
pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált – tényleges tulajdonosa(i) az 
alábbi(ak): 2 

 

Név Állandó lakhely 

  

  

  

  

 

3. Társaságunk olyan társaságnak minısül, melyet nem jegyeznek szabályozott tızsdén, erre 
tekintettel nyilatkozunk, hogy társaságunknak a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti 
tényleges tulajdonosa nincsen.2 

 

Kelt: 

 ………………………………. 

  cégszerő aláírás 

                                                      
8 A nem kívánt rész törlendı. 
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SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS  (TERVEZET) 

 

Amely létrejött egyrészrıl : Budakeszi Város Önkormányzata 

………………………………………………… 

Adószám: ……………………………………... 

Bankszámlaszám: …………………………….. 

Képviseletében eljáró személy neve: ………… 

mint Megrendelı (továbbiakban: Megrendelı) 

 

 

 

másrészrıl a(z)   ………………………………………………..  

……………………………………………….. 

Adószám: …………………………………….. 

Bankszámlaszám: ……………………………. 

Képviseletében eljáró személy neve: ………...   

mint Szállító (továbbiakban: Szállító) 

 

között, „Erzsébet utalványok beszerzése  Budakeszi Város Önkormányzat részére .” 
tárgyában, az alulírott helyen és idıpontban, a következı feltételekkel. 

 

1. A Szerzıdés tárgya  

 

1.1 A szerzıdés tárgya a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott, és a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány kizárólagos tulajdonában lévı Szállító által forgalmazott Erzsébet 
utalványok szállítása Megrendelı igényei szerint meghatározott mennyiség és összetétel (eltérı 
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címlető, egyedi kiszerelésben) szerint; az Erzsébet utalvány kibocsátásról szóló 39/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet elıírásainak megfelelıen.  

 

1.2 Szállító tudomásul veszi és elfogadja, hogy az utalvány megrendelések a Megrendelı cafetéria-
juttatásra jogosult személyi állományának változására tekintettel havonta változhatnak. 

 

2. Teljesítés helye és határideje  

2.1 Teljesítés helye: 2079 Budakeszi, Fı út 179. 

 

2.2 Teljesítés határideje: a szerzıdés aláírásától számítottan a nettó ……………...-Ft keretösszeg 
kimerüléséig, legfeljebb azonban 2012. december 31-ig tartó határozott idıtartam.  

Az egyes megrendelések teljesítési határideje: …………………………………………………… 

 

2.3 Szállító az „Erzsébet-utalvány online megrendelés”  program segítségével online 
megrendelését haladéktalanul, de legkésıbb 48 órán belül, a megrendeles@nusz.hu e-mail címre 
vagy a 06-1/319-7511 telefaxra feladott megrendelését 3 munkanapon belül igazolja vissza. 

Szállító az utalványokat 10 napon belül a teljesítés helyére szállítja. A megrendelés tartalmazza a 
szállítandó utalványok mennyiségét és összetételét.  

 

2.4 A teljesítés a szállítólevél Megrendelı képviselıje által történt aláírásával kerül igazolásra. 

 

3. A Szállító jogai és kötelezettségei  

 

3.1 Szállító köteles az Erzsébet utalványokat - a 2012. május 1. követıen feladott megrendelések 
vonatkozásában - a Megrendelı által meghatározott címletekben, tömbösítve kell szállítani. Az 
utalványokat a 2.3 pontban megjelölt szállítási határidıvel a teljesítés helyére köteles Szállító 
leszállítani.  

3.2 Szállító vállalja, hogy az utalványokon feltünteti a mindenkori jogszabályban elıírt tartalmi és 
formai követelményeket, amelyek a forgalmazáshoz és a felhasználáshoz szükségesek.  

3.3 Szállító köteles az elsı megrendelés teljesítésekor 30 fıként 1 db beváltóhely-listát 
díjmentesen a Megrendelınek átadni. Ezt követıen Szállító negyedévente nyújt tájékoztatást a 
beváltói hálózat aktuális állapotáról és küldi meg az aktuális beváltóhely listát, amely a szerzıdés 
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1. számú mellékletét képezi. Szállító vállalja, hogy tıle telhetıen mindent elkövet az utalványokat 
elfogadó üzletek hálózatának bıvítéséért. 

3.4 Szállító szavatosságot vállal arra, hogy teljesítése megfelel a jogszabályokban, a jelen 
szerzıdésben illetve a Megrendelı által feladott megrendelésekben foglaltaknak. Amennyiben a 
Szállító teljesítése nem felel meg az Erzsébet utalvány kibocsátásáról szóló jogszabályban, a jelen 
szerzıdésben illetve a megrendelésben foglaltaknak, és Megrendelı kifogását a Szállító 
kapcsolattartójával írásban közli, Szállító köteles a közléstıl számított 5 munkanapon belül a hibát 
kijavítani.  

3.5 Szállító köteles azon papíralapú utalványok díjmentes cseréjére, amelyek nyomdai hibásak 
vagy amelyek cseréje a Szállítónak felróható egyéb okból szükséges, valamint díjmentesen vállalja 
a használat során megsérült (pl: rosszul szétválasztott, kimosott, megrongált utalvány) és emiatt 
felhasználhatatlan utalványok cseréjét. A cserét a visszajuttatott utalványok beérkezését követı 5 
munkanapon belül Szállító végrehajtja és a jelen szerzıdés 2.1 pontjában meghatározott teljesítés 
helyére szállítja.  

3.6 Az utalványok Megrendelınek a teljesítés helyén történı átadásáig az elvesztésbıl, 
megsemmisülésbıl, sérülésbıl eredı károkért a Szállítót, ezt követıen a Megrendelıt terheli 
minden anyagi felelısség.  

3.7 Szállító visszatéríti a tárgyévben fel nem használt jegyek ellenértékét - a beérkezésüket követı 
- 15 napon belül, amennyiben azokat a Megrendelı legkésıbb a tárgyévet követı év január 31-ig a 
Szállítónak megküldi.  

3.8 Az adott naptári évben juttatott papíralapú utalványok a következı naptári év december 31. 
napjáig használhatók fel az elfogadóhelyeken, így Szállító vállalja, hogy a tárgyévet követı év 
december 31. napjáig érvényes utalványokat bocsát Megrendelı rendelkezésére.  

3.9 Szállító garantálja az utalványok beváltásának lehetıségét az érvényességi idın belül a 3.3 pont 
szerinti beváltói hálózatban. 

3.10 Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve nem számol el a szerzıdés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi 
CVIII. tv. (Kbt.) 56.§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelı társaság 
tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak. 

3.11 Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzıdés teljesítésének teljes idıtartama alatt 
tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérı számára megismerhetıvé teszi és a Kbt. 125. § (5) 
bekezdésében elıírt ügyletekrıl a Megrendelıt haladéktalanul értesíti. 

  

4. A Megrendelı jogai és kötelezettségei  
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4.1 Megrendelı vállalja, hogy utalvány megrendelését a 2.3 pontban meghatározott kiszállítás 
idıpontja elıtt legalább 10 nappal a Szállítónak eljuttatja. 

4.2 Megrendelı vállalja, hogy az utalványok ellenértékét megrendelésenként a jogszabályszerően 
kibocsátott számla ellenében, 30 napon belül, a Szállító jelen szerzıdésben megjelölt 
bankszámlájára való átutalással fizeti meg. 

4.3 Megrendelı gondoskodik arról, hogy a 2.3 pontban szállítási idıpontban az utalványok 
átvételére feljogosított alkalmazottja a teljesítés helyeként megjelölt címen tartózkodjon. 

  

5. A szolgáltatás ellenértéke, fizetési feltételek 

 

5.1 Az utalványok ellenértéke: a megrendelt utalványok névértékének összege + szolgáltatási díj + 
az összesített díj 27 % ÁFA-ja. A szolgáltatási díj mértéke ……….. Ft, minden 100-Ft névértékre 
számítva.  

5.2 A szolgáltatási díj bruttó összeg, mely magában foglalja az utalványokkal kapcsolatos 
valamennyi járulékos költséget, így különösen a csomagolás, tárolás költségét, valamint a 
különbözı adókat, de nem tartalmazza a szállítás költségeit. 

5.3 Felek kijelentik, hogy a szolgáltatási díj jelen szerzıdés idıtartama alatt nem módosítható. 5.4 
Az utalványok ellenértékének megfizetése megrendelésenként a jogszabályszerően kibocsátott 
számla ellenében, 30 napon belül, a Szállító …………………………………………… számú 
bankszámlájára való átutalással történik. 

5.4 A 2.1 pontban meghatározott teljesítési helyre történı szállítás díja: ……. Ft +ÁFA/alkalom. 

 

6. Kötbér 

 

6.1 Késedelmes teljesítés – ideértve a 3.5 pontban foglaltak késedelmes teljesítését is - esetén 
Szállító késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési 
határidıt követı minden késedelmesen eltelt nap után a megrendelés nem teljesített - illetve 
cserével érintett -  része  teljes áfa nélküli ellenértékének 0,5 %-a.  

6.2 Szállító hibátlan minıségben köteles a szerzıdést teljesíteni. Amennyiben Vállalkozó hibásan 
teljesít, úgy Megrendelı a megrendelésnek megfelelı utalványok kiszállításáig minıségi kötbért 
köteles fizetni, amelynek mértéke naponta (minden megkezdett nap után) a megrendelés hibásan 
teljesített része teljes áfa nélküli ellenértékének 1 %-a. 

6.3 Amennyiben Szállító a jelen szerzıdés 3.1 pontjaiban meghatározott kötelezettségét az ı 
érdekkörében felmerült okból nem teljesíti, úgy köteles az adott megrendelés teljes díja áfa nélküli 
értékének 30 %-át meghiúsulási kötbér címén Megrendelınek megfizetni. 
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6.4 A kötbér a szerzıdésszegés napján válik esedékessé.  

6.5 Bármely nem szerzıdésszerő teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelı részérıl 
nem jelent joglemondást azon igényrıl vagy igényekrıl, amelyek a Megrendelıt a Szállító 
szerzıdésszegése következményeként megilletik. 

 

7. Szerzıdés megszőnése 

 

7.1 A szerzıdést csak súlyos szerzıdésszegése esetén lehet azonnali hatállyal írásban felmondani. 
Súlyos szerzıdésszegésnek minısül különösen ha a Szállító teljesítése ismételten késedelmes; 

7.2  Megrendelı köteles a szerzıdést felmondani ha a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25 
%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkezı gazdasági társaság, amely nem felel meg az 56.§ (1) bekezdés k) pontjában 
meghatározott feltételeknek illetve ha a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó 
tulajdoni részesedést szerez olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági 
társaságban, amely nem felel meg az az 56.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételeknek. 

7.3 A szerzıdést egyéb esetben bármely fél csak írásban, 30 napos határidıvel mondhatja fel. A 
felmondás a már kiadott és kifizetett utalványok beválthatóságát nem érinti. 

 

8. Egyéb kikötések  

 

8.1 Felek kijelentik, hogy nyilatkozataikat, értesítéseiket e-mail útján, postán, faxon, vagy 
személyes kézbesítéssel juttatják el egymáshoz. Postai küldemény kézbesítettnek tekintendı a 
feladást igazoló tértivevényes szelvény aláírásának napján. A faxon küldött irat az elküldést 
visszaigazoló szelvénnyel tekintendı kézbesítettnek. Az elektronikus úton feladott értesítések, az 
elektronikus üzenet kézbesítésérıl szóló igazolás visszaérkezésével tekintendık kézbesítettnek. 

8.2 Szállítót titoktartási kötelezettség terheli a jelen szerzıdés teljesítése során a Megrendelıvel, 
annak tevékenységével kapcsolatban tudomására jutott mindennemő, nem közérdekő adat, 
információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartási kötelezettség kiterjed a Szállító 
alkalmazottaira, munkatársaira, alvállalkozóira, közremőködıire is, akiket erre a Vállalkozó köteles 
hitelt érdemlıen figyelmeztetni.  

8.3 Szállító a szerzıdésre vonatkozó bármely okmányt, dokumentációt és információt kizárólag a 
szerzıdés teljesítésére használhatja fel, azokat a Megrendelı elızetes írásos hozzájárulása nélkül 
nem hozhatja harmadik fél tudomására. Jelen titoktartási kötelezettségrıl jogszabály felmentést 
adhat. A titoktartási kötelezettség idıbeli korlát nélkül áll fenn.  
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8.5 Megrendelı és Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerzıdés teljesítése érdekében 
egymással együttmőködnek. A jelen szerzıdéssel kapcsolatos értesítéseket írásban kell megtenni. 
A felek nyilatkozattételre és intézkedésre jogosult képviselıi: 

 

Szállító részérıl:  

 

Név: ……………………  tel: …………………….. fax: ……………………… 

 

A megnevezett személyek esetleges változásáról felek egymást írásban értesítik. 

 

8.6 A jelen szerzıdés módosítása kizárólag a Kbt. 132. §-ában meghatározott esetben, a Kbt. 30. 
§. (1) bekezdésben elıírt közzétételi kötelezettség figyelembe vételével, a szerzıdés aláírására 
jogosultak által, írásban lehetséges. A szerzıdés teljesítésérıl a Kbt. 31.§ (1) bekezdés f) pontban 
foglalt adatokat kell közzétenni a ……………………….. honlapján. 

8.7 Megrendelınek és Szállítónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy közvetlen 
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a jelen 
szerzıdéssel kapcsolatban merül fel. 

8.8 Ha Megrendelı és Szállító az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétıl számított 15 
napon belül nem tudják megoldani a jelen szerzıdéssel összefüggésben keletkezett 
jogvitájukat a pertárgy értéktıl függıen a Budakörnyéki Bíróság illetve a Tatabányai 
Törvényszék jogosult eljárni.  

8.9 A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a 
közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény, továbbá a végrehajtásukra kiadott 
rendeletekben foglaltak, a Szállító általános szerzıdési feltételei egyebekben pedig 
általánosan a magyar jog szabályai irányadóak. 

8.10  A Szerzıdés mellékletét képezı általános szerzıdési feltételek, valamint a Szerzıdés 
tartalma között mutatkozó esetleges ellentmondás esetén a Szerzıdés rendelkezései 
irányadók. 

8.11 A jelen szerzıdés az aláírása napjától hatályos. 

8.12 Jelen szerzıdés elválaszthatatlan mellékletét képezik az alábbi mellékletek: 

 

1. számú melléklet: A beváltóhelyek listája 

2. számú melléklet: Általános szerzıdési feltételek 
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Felek a jelen szerzıdést – amely készült öt egymással szó szerint megegyezı példányban – mint 
akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag és saját kezőleg, illetve cégszerően aláírták. 

 

 

Budakeszi., 2012. ………………………… 

 

 

 

 

 

…………………………………   ………………………………… 

                            

                Megrendelı                                                                    Szállító 

 

 


