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BEVEZETŐ, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Az Ajánlatkérőnek az ajánlati dokumentáció kiadásával az a célja, hogy az Ajánlattevők előtt
egyértelműek legyenek az érvényes ajánlattétel követelményei. Az érvényes ajánlattétel elősegítése
érdekében az Ajánlati Dokumentáció ismételten tartalmazza az ajánlati felhívás kiemelkedően fontos
előírásait, amely azonban nem jelenti azt, hogy a felhívás bármely, a Dokumentációban ismételten nem
szereplő része érvényét vesztette volna. Az Ajánlatkérőnek az a kérése, hogy az Ajánlattevők az
Ajánlati Dokumentációt figyelmesen tanulmányozzák és ajánlatukat az ebben foglalt formai és tartalmi
követelményeknek megfelelően készítsék el.
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint:
1. Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati (ajánlattételi), több szakaszból álló eljárásban az
ajánlattételi és részvételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és
formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. [Kbt. 60. § (1) bekezdés].
2. Az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben továbbá az
ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett
nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. [Kbt. 60. § (5) bekezdés].
3. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban köteles előírni, hogy az ajánlatban meg kell
jelölni
a)
a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b)
az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos
arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. [Kbt.
40. § (1) bekezdés].
4. Az ajánlat érvénytelen, ha
a)
azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;
b)
az ajánlattevő vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek [24. §];
c)
az ajánlattevőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet az eljárásból kizárták;
d)
az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági
követelményeknek;
e)
egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatok ajánlatkérő
által előírt formai követelményeit; [Kbt. 74. § (1) bekezdés].
5. A 4. pontban foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha:
a) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [69. §];
b) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan
kötelezettségvállalást tartalmaz [70. §];
c) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az
előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. [Kbt. 74. § (1) bekezdés]
6. Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok [56-57. §] hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok [56-57. §] az eljárás során következett be. [Kbt. 75. § (1) bekezdés]
7. Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból
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a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdése],
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell
nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdése]. [Kbt. 75. § (2) bekezdés]
c) az ajánlattevő - az áruk összértéke tekintetében - ötven százalékot meghaladóan olyan
származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. [289/2011. (XII.
22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés]

I. fejezet
FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
1. Ajánlatkérő: az alábbiakban meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési eljárás
eredményeként létrejövő szerződésben a Megrendelővel. Az Ajánlatkérő és a Megrendelő
fogalmakat, mint egyezőket alkalmazzuk, a megkülönböztetéssel a kettő közötti időbeli különbséget
kívántuk hangsúlyozni.
Hivatalos név: Kapos Volán Zrt.
Postai cím: Füredi u. 180.
Város/Község Kaposvár

Postai irányítószám: 7400

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): Fodor József

Telefon:+3682506136

E-mail: fodorj@kaposvolan.hu

Fax:+3682419832

2. Az Ajánlatkérő nevében Eljáró (vagy Eljáró): az alábbiakban meghatározott szervezet, mely a
közbeszerzési eljárás teljes menete során az Ajánlatkérő nevében Eljáró személy, aki azonban nem
jogosult a közbeszerzési eljárás eredményeképpen a nyertes Ajánlattevővel szerződéses jogviszonyt
létesíteni.
Hivatalos név: Deák Ügyvédi Iroda
Postai cím: Jókai u. 22. fszt. 2.
Város/Község: Szekszárd
Postai irányítószám: 7100
Kapcsolattartási pont(ok):
E-mail: chris.deak@t-online.hu

Ország: HU
Telefon: 74/510-225
Fax: 74/510-224

3. Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. Az
Ajánlattevő és a Szállító fogalmakat, mint egyezőket alkalmazzuk, a megkülönböztetéssel a kettő
közötti időbeli különbséget kívántuk hangsúlyozni.
4. Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy
alapanyag szállítót,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót;
5. Ajánlat: az eljárást megindító felhívás, és a részletes kiírásnak megfelelő, az Ajánlattevő által
elkészített komplett ajánlat az összes csatolt mellékleteivel együtt, melynek elkészítése során az
Ajánlattevőnek figyelemmel kell lenni a felhívásban és a dokumentációban előírtakra is.
6. Ajánlattételi Felhívás vagy Felhívás: jelen közbeszerzési eljárást megindító felhívás.
7. Ajánlati Dokumentáció: az általános és speciális követelményeket tartalmazó jelen kötet.
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8. Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a
piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy
szolgáltatások nyújtását kínálja;
9. Hamis adat: a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat;
10. Hamis nyilatkozat: olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz;
11. Szerződés: a közbeszerzési eljárás nyertes Ajánlattevőjeként kihirdetett Ajánlattevő és az
Ajánlatkérő között létrejövő szállítási szerződés.

II. fejezet
ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
1)

Az Ajánlattevőknek ajánlataik kidolgozásakor figyelembe kell venniük
követelményeket, feltételeket, amelyeket a jelen ajánlati dokumentáció tartalmaz.

2)

Az Ajánlattevő feladatának egyértelmű meghatározása:

azokat

a

„Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.-nél” tárgyú projekt
megvalósítása során Integrált Utastájékoztatási és Forgalomirányítási Rendszert kiépítése
szállítási szerződés keretében
A műszaki dokumentációban meghatározottak szerint
3)

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2013. ………………. napján 10.00 óra. (A felhívás
feladását követő 2 munkanapp+ 45 nap)

4)

Az ajánlatok benyújtásának címe:
Deák Ügyvédi Iroda
7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 2.

5)

Ajánlatok felbontásának helye:
Deák Ügyvédi Iroda
7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 2.

6)

Az ajánlati kötöttség:
A nyílt eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez
(ajánlatkérő kötöttsége), az ajánlattevő pedig az ajánlatához (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi
határidő lejártától kötve van.
Az ajánlati kötöttség időtartamát az ajánlatkérő a folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel- 60
napi időtartamban határozza meg.
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálást olyan
időtartam alatt kell elvégeznie, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való
értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.
Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti
az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati
kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti
időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott
határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt
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időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati
kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során
ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – amennyiben az ajánlatkérő a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezetet az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége
további 60 nappal meghosszabbodik.
7)

A szerződéskötés időpontja és helye: Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség
időtartama alatt köteles megkötni, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés
megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig.
Helye: Kapos Volán Zrt., 7400 Kaposvár, Füredi u. 180.

8)

A teljesítési határidő: tervezett kezdés: A befejezési határidő: a szerződés aláírásától számított
3 hónap a rendszer üzembe helyezésére, és ezt követő 5 év rendszerfelügyelet. Az ajánlatkérő
előteljesítést elfogad.
Az Ajánlatkérőnek különösen fontos érdeke fűződik a szerződésszerű teljesítéshez. A nyertes
Ajánlattevőnek (és/vagy annak közreműködőjének) felróható jelentős szerződésszegés esetére az
Ajánlatkérő fenntartja a szerződéstől való elállás jogát, (vagy ha annak a Ptk. szerinti 320.§ (3)
bekezdés szerinti feltételei nem állnak fenn a szerződést felmondja). Ha a szerződésszegés a
Megrendelőt rákényszeríti arra, hogy éljen az elállás/felmondás jogával, akkor meghiúsulás
jogcímén a teljesítési biztosíték levívására válik jogosulttá és fenntartja magának azt a jogot,
hogy az esetleges többletköltségeket (és/vagy kárát) érvényesítse a nyertes Ajánlattevővel
szemben.

9)

Az ellenszolgáltatás teljesítése:
A támogatásból finanszírozott részek tekintetében:
Az ajánlattevő a szerződés a szerződés elszámolható összege max. 30%-ának megfelelő mértékű
előleg kifizetését kérheti.
Az előleg kifizetésére a Kbt. 131.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 306/2011. (XII.23.)
Kormányrendelet 12.§, valamint a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57.§ (1b) – (1g) pontjai
szerint kerülhet sor azzal, hogy az előleg kifizetésnek feltétele, hogy az Ajánlattevő – a
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77.§ (1a) bekezdését is figyelembe véve - előlegvisszafizetési biztosítékot nyújt. Az előleg a teljesítéssel arányosan kerül levonásra, elszámolásra
a részszámlák és végszámla értékéből.
A szállítói előleget az ajánlattevő – az előlegbekérő okirat benyújtásával – közvetlenül a KSZ-től
igényelheti a Kedvezményezett (Ajánlatkérő) egyidejű értesítése mellett. A Kedvezményezett
(Ajánlatkérő) az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos
észrevételeit a KSZ-nek. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Kedvezményezett
(Ajánlatkérő) részéről elfogadottnak kell tekinteni.
A KSZ a Kedvezményezett (Ajánlatkérő), illetve az NFÜ által megbízott műszaki ellenőr
nyilatkozatát is figyelembe véve dönt a szállítói előleg igénylésének teljesítéséről.
Az ajánlattevő köteles a folyósított szállítói előlegről számlát kiállítani és azt a Kedvezményezett
(Ajánlatkérő) részére megküldeni. A Kedvezményezett (Ajánlatkérő) köteles a szállító által
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megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és annak általa
hitelesített másolati példányát a KSZ részére időközi kifizetési igénylés keretében megküldeni.
A szállítói előleg jóváhagyott összegét a KSZ köteles az előlegbekérő okirat kézhezvételétől
számított 15 napon belül folyósítani az ajánlattevő részére.
Az ajánlatkérő a beszerzést részben saját erőből, részben támogatásból („Közösségi közlekedés
színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.-nél” tárgyú projekt megvalósítása során: Integrált
Utastájékoztatási és Forgalomirányítási Rendszert kiépítése” (DDOP-5.1.2/B-09-2009-0001) és
saját erőből finanszírozza.
A számlák ellenértékét az ajánlatkérő banki átutalással teljesíti a Kbt. 130. §-ában és a 4/2011.
(I.28.) Kormányrendeletnek foglaltaknak megfelelően 30 napos fizetési határidő betartásával.
A projektet az Európai Unió és az Ajánlatkérő együttesen finanszírozza.
A benyújtott számla (rész- számla) kifizetése a szállítói finanszírozás keretében kerül sor, az
ellenszolgáltatás összegének 15,00000 %-a önrész, a további 85,000000 % pedig támogatásból
kerül megfizetésre. A teljesítést úgy kell ütemezni, hogy háromhavonta van lehetőség a
teljesítéssel arányos számla benyújtására, amennyiben a számla nettó értéke eléri a 75 millió Ftot.
A végszámla összegének el kell érnie a nettó ajánlati ár 10%-át.
A támogatást közvetlenül a támogató hatóság fizeti ki, ennek megfelelően Ajánlatkérő a
közvetlen szállítói kifizetés alapján kíván elszámolni a nyertes Ajánlattevővel, a 4/2011. (I.28.)
Kormányrendelet szerint.
A kizárólag saját erőből finanszírozott részek tekintetében a nyertes ajánlattevőnek külön
számlát kell kiállítania. Egy számla és a 10 % -os a végszámla nyújtható be, amelynek
ellenértékét az ajánlatkérő banki átutalással teljesíti a Kbt. 130. §-ában foglaltaknak megfelelően,
30 napos fizetési határidő betartásával.
A rendszerfelügyelet díja szintén önerőből kerül finanszírozásra, amelynek ellenértékét - a
havonta utólag kiállított számla alapján - az ajánlatkérő banki átutalással teljesíti a Kbt. 130. §ában foglaltaknak megfelelően, 30 napos fizetési határidő betartásával.
Végszámla mindkét esetben a műszaki átadás átvétel sikeres lezárását követően nyújtható be.
Az ajánlattétel és a kifizetés pénznem: HUF
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy valamennyi kifizetés vonatkozásában az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § szerint kell eljárni.

10)

Részajánlat tétel lehetősége: Az Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem teszi lehetővé.

11)

Nyilatkozat a teljesség és a pontosság meghatározásáról: Az Ajánlattevő felelős azért, hogy
ellenőrizze és azonosítsa a teljes ajánlati dokumentáció átvételét.

III. Fejezet
ELŐÍRÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE
1.

Az ajánlat költségei
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1.1. Minden költség, amely az ajánlat elkészítésével és benyújtásával függ össze, az Ajánlattevőt
terheli. Az Ajánlatkérő Kbt.-ben meghatározottakon felül nem felel, és nem fizet olyan
kiadásokért és veszteségekért, amelyek az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az Ajánlattevő
részéről felmerülhetnek.
Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem kötelezhető ezen költségek részben vagy egészben
történő megtérítésére.
1.2. Az Ajánlattevő köteles tudomásul venni, hogy az Ajánlatkérő az ajánlatok elkészítéséért sem a
nyertes Ajánlattevőnek, sem másoknak nem fizet, illetve a benyújtott ajánlatokat nem tudja
visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben.
2.

Ajánlati Dokumentáció

2.1. Az Ajánlatkérő - a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében is - dokumentációt készített,
mely tartalmazza az Ajánlatkérő előírásait és – szerződéstervezet formájában - a részletes
szerződéses feltételeket.
2.2. Az Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban és a Kbt.-ben kifejezetten
megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A
közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az
Ajánlatkérővel szemben e költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.
2.3. Az Ajánlatkérő a Dokumentációért befizetett ellenértéket kizárólag a Kbt. 52. § (2)
bekezdésben foglaltak bekövetkezése esetén fizeti vissza az Ajánlattevők részére. Az
Ajánlatkérő nem fizet kamatot a Dokumentáció ellenértékének befizetése és ezen összeg
visszautalása közötti időszakra az Ajánlattevők részére.
3.

Előírások a hibák, és a kétértelműségek észrevétele esetén a tájékoztatás kérdéséről

3.1. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a
megfelelő ajánlattétel érdekében - a felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal
kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet kizárólag az Ajánlatkérő
nevében eljárónál az alábbi címen:
Deák Ügyvédi Iroda
7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fsz. 2.
Fax: 06-74/510-224
3.2. Az Ajánlatkérő előírja, hogy a kiegészítő tájékoztatás keretében feltett kérdéseket az
Ajánlattevők kötelesek írásban az Ajánlatkérő nevében eljáró faxszámára megküldeni, valamint
ezzel egyidejűleg – a könnyebb megválaszolhatóság érdekében – elektronikusan,
szerkeszthető formában is eljuttatni a chris.deak@t-online.hu mail címre.
3.3. A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az
ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6 (hat) nappal meg kell adni. Ha a kiegészítő
tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző tizedik (10.) napnál később
nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a
tájékoztatás elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges.
3.4. Az Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a fentiekre tekintettel az
Ajánlatkérő csak az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 4. munkanapig beérkezett
kérdések megválaszolását tudja garantálni; a később beérkezett kérdéseket az ajánlatkérő a
Kbt. 45. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak szerint kezeli.
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3.5. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlattételi határidő lejártát
követően egészen az összegzés megküldéséig az Ajánlatkérő az Ajánlattevők megkereséseire,
kérdéseire nem válaszol.
Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban
kerülhet sor, minden egyéb helyről származó információért az Ajánlatkérő nem vállal
felelősséget.
3.6. Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget adjon meg, amely a
megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak az Ajánlattevő
felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra
jogosulthoz kerüljön.
Az igénylésen megjelölt kapcsolattartó személlyel közöltek az Ajánlattevő, illetve közös
ajánlattétel esetén valamennyi közös Ajánlattevő vonatkozásában joghatályos közlésnek
minősülnek.
Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra küldött
bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az
Ajánlattevő, illetőleg valamennyi közös Ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek
tekintendő.
Amennyiben a Dokumentáció előírásai ellenére az Ajánlattevő olyan telefax elérhetőséget ad
meg, amely valamely, a fogadó (Ajánlattevői) oldal hibája miatt nem érhető el, vagy a készülék
nem képes a küldendő üzenet fogadására, az Ajánlattevő részére a kiegészítő kérdésekre adott
válaszok, az ajánlati dokumentáció megigénylése során feltüntetett kapcsolattartó mail címére
elektronikusan, és postai úton kerülnek megküldésre! Ebben az esetben az Ajánlattevő
jogszerűen nem kifogásolhatja a kézbesítés ezen eltérő formáját!
3.7. Az Ajánlatkérő nevében eljáró a kiegészítő kérdésekre adott válaszokat az ajánlati
dokumentáció megigénylése során feltüntetett kapcsolattartó mail címére elektronikusan is
megküldi!
3.8. Az Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási
formát.
3.9. Az Ajánlattevő valamennyi, az eljárás során az Ajánlatkérőnek megküldésre kerülő okmányon,
levélen, faxon tüntesse fel az eljárás rövid megnevezését (Kapos Volán - Közösségi közlekedés
javítása).
4.

Az Ajánlati Dokumentáció módosítása

4.1. Az ajánlat benyújtási határideje előtt az Ajánlatkérő a Kbt-ben foglaltak alapján bármikor,
bármely okból, akár saját kezdeményezésére, akár az Ajánlattevő pontosítás kérésére válaszul
módosíthatja az Ajánlati Dokumentációt vagy a felhívást a Kbt-ben előírtaknak megfelelően.
5.

Az Ajánlat elkészítése

5.1. Az ajánlatot az Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és
benyújtania.
5.2. Az Ajánlattevőnek ajánlatát a Dokumentációban részletesen meghatározott igényeknek
megfelelően kell benyújtani oly módon, hogy az ajánlat a lehető legteljesebb mértékben
megfeleljen az Ajánlatkérő által megkívánt elvárásoknak.
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6.

Az eljárás nyelve

6.1. A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell
beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven
történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak.
6.2. Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülő okiratok, igazolások vagy ezek másolatainak nyelve
nem magyar, úgy az Ajánlattevő köteles mellékelni a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is, vagyis a cégszerűen aláírt magyar nyelvű
fordítását, annak szem előtt tartásával, hogy helytelen fordítás esetén az Ajánlatkérő ezt úgy
tekinti, mint valótlan adat közlését, amennyiben annak a Kbt.-ben meghatározott feltételei
fennállnak.
7.

Tájékoztatás az ajánlat elkészítéséről

7.1. Az ajánlat borítóját követő lap a kitöltött Felolvasó lap legyen (1. sz. melléklet), ami legalább
az alábbiakat tartalmazza:
 Az Ajánlattevő (konzorcium esetné a közös Ajánlattevők) neve (nevei);
 Az Ajánlattevő (konzorcium estén a közös Ajánlattevők) székhelye (székhelyei);
 A nettó ajánlati ára (Ft);
a) Támogatásból beszerzendő rendszer, eszközök és berendezések nettó ára:
b) Az önerőből beszerzendő eszközök nettó ára:
 A kötelező 2 (két) éven felül vállalt jótállás időtartama (max. további 5 év);
 Az önerőből finanszírozott rendszerfelügyelet díja, a rendszer üzembe helyezését követő 5
évig (nettó Ft);
 Dátum;
 Cégszerű aláírás
7.2. Az ajánlattevőnek 1 (egy) eredeti és 2 (kettő) másolati példányban kell benyújtania az ajánlatot,
és legalább az eredeti példányon fel kell tüntetnie, hogy "eredeti példány". A példányok közötti
bármilyen eltérés esetén, az eredeti példány az irányadó. Amennyiben az ajánlat egyes
példányai közötti formai vagy tartalmi eltérés van, az Ajánlatkérő az eredeti példányt tekinti
hitelesnek, az ajánlat ez alapján kerül értékelésre.
7.3. Az ajánlatokat összefűzve vagy kötve, folyamatosan sorszámozva kell benyújtani.
7.4. 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.
7.5. Amennyiben az ajánlatban javítást hajtottakra végre, azt a cégszerű aláírással kell ellátni.
7.6. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
7.7. Az ajánlat eredeti, és másolati példányait géppel, vagy kitörölhetetlen tintával olvashatóan kell
írni, és legalább a cégszerű aláírásoknál alá kell írnia az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselőjének, vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) meg vannak hatalmazva arra, hogy
Ajánlattevő nevében eljárjanak. Ebben az esetben a két tanú előtt adott meghatalmazás eredeti
példányát is csatolni kell az ajánlatban.
7.8. A dokumentációban kiadott nyilatkozatmintákat az Ajánlatkérő az ajánlat elkészítésének
könnyítése céljából bocsátja az Ajánlattevők rendelkezésére, melyeknek használatuk nem
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kötelező, az Ajánlatkérő elfogad más, cégszerűen aláírt nyilatkozatokat is, melyeknek azonban
minimálisan tartalmazniuk kell a mintában meghatározott tartalmi elemeket.
7.9. Az Ajánlatkérőnek a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 46.§ (1) bekezdés c) pontjában foglalt
adatszolgáltatási kötelezettsége miatt az Ajánlattevőnek a teljes ajánlatát elektronikusan, pld:
pdf. formátumban, az ajánlat mellékleteként -CD-n vagy más adathordozón - is csatolnia kell
az ajánlathoz
7.10. Ajánlattevőnek az ajánlat eredeti, és másolati példányait lehetőleg egy darab, de mindenképpen
lezárt borítékban, vagy csomagolásban kell benyújtani. A borítékon, (csomagon) minimum az
eljárás tárgyát „Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.-nél” tárgyú
projekt megvalósítása során: Integrált Utastájékoztatási és Forgalomirányítási Rendszert
kiépítése” és az „Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható” feliratot kell feltüntetni.
7.11. Ha a boríték, csomag nincsen a fenti pontokban foglaltak szerint lezárva az ajánlat
érvénytelen, ha pedig nincs megcímezve, akkor az Ajánlatkérő semmilyen felelősséget
nem vállal az ajánlat téves helyre történő továbbításáért, vagy idő előtti felbontásáért.
7.12. AZ AJÁNLAT SZERKEZETE A KÖVETKEZŐ LEGYEN:
Az ajánlat I. fejezete tartalmazza az Ajánlattevő (és ha van külön alfejezetben az egyéb
szervezetek) kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatait és igazolásait.
Az ajánlat II. fejezete az Ajánlattevő (és ha van külön alfejezetben az egyéb szervezetek)
pénzügyi - gazdasági alkalmasságát igazoló nyilatkozatokat, dokumentumokat tartalmazza
(a felhívásban írtak szerint).
Az ajánlat III. fejezete az Ajánlattevő (és ha van külön alfejezetben az egyéb szervezetek)
műszaki - szakmai alkalmasságát bemutató, igazoló nyilatkozatok és dokumentumok(a
felhívásban írtak szerint).
Az ajánlat IV. fejezete tartalmazzon minden egyéb, a felhívásban, dokumentációban, valamint
a jogszabályban előírt egyéb nyilatkozatot, okiratot, a beárazott költségvetést és az Ajánlattevő
által csatolandó egyéb iratokat.
8.
8.1

Az értékelési szempont tartalma
Az ellenszolgáltatás összegére vonatkozó előírások és szabályok meghatározása

8.1.1. Ezen szempontokon belül az Ajánlatkérő a műszaki specifikációban megadott berendezések
teljes nettó ajánlati árát veti össze, és a Kbt. szabályai szerint a legelőnyösebbet preferálja.
8.1.2. Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati áraknak tartalmaznia kell minden olyan költséget,
(vámot, adót és egyéb illetéket, a kacsolódó tartozékok, és szoftverek díját, az üzembe
helyezés költségét, a gépjárművezető és szükséges szakemberek betanításának költségeit, a
jótállási időben történő javítások, garanciális karbantartások, stb.), melyet az Ajánlatkérőnek a
szerződés teljesítésével összefüggésben fizetnie kell.
8.1.3. A vállalt jótállási idő alatt az Ajánlattevők semmilyen további költséget nem számolhatnak fel
a Megrendelő felé, vagyis az ajánlati árnak tartalmaznia kell a garanciális javítások, a garancia
fenntartásához szükséges karbantartásokat ellenértékét (a nem rendeltetésszerű használatból
eredő hibák kijavítását és az üzemeltetési költségeket nem kell tartalmaznia)
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8.1.4. Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő vállalási árát alulprognosztizálja, az ebből
eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti
az I. osztályú teljesítési kötelezettség alól.
8.1.5. Az Ajánlattevők kötelesek ajánlati árukat a mellékelten kiadott árazatlan költségvetés
kitöltésével, és ajánlatba csatolásával alátámasztani (15. számú melléklet). A kiadott
költségvetés kizárólag a jelen eljárásban adott kiegészítő tájékoztatás során történő
pontosítások alapján egészíthető ki, vagy pontosítható, és minden költségvetési sort „0”tól különböző értéken kell beárazni!
8.1.6. Az ajánlatban szereplő áraknak egyösszegű fix átalány árnak kell lennie, vagyis az
Ajánlattevők, semmilyen más formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó
árat tartalmazó ajánlatot.
8.1.7. Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés
valutaneme is csak ez lehet.
8.2

A kötelező 2 (két) éven felül vállalt jótállás időtartama:

8.2.1. Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevők kötelesek legalább 2 éves teljeskörű jótállást
vállalni az egész rendszer és minden leszállított berendezés, eszköz tekintetében. A
megajánlások ellenértékét az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
8.2.2. A vállalt jótállási idő alatt az Ajánlattevők semmilyen további költséget nem számolhatnak fel
a Megrendelő felé, vagyis az ajánlati árnak tartalmaznia kell a garanciális javítások, a
garancia fenntartásához szükséges karbantartásokat ellenértékét (a nem rendeltetésszerű
használatból eredő hibák kijavítását és az üzemeltetési költségeket nem kell tartalmaznia).
8.2.3. Az Ajánlatkérő előnyként értékeli a kötelezően előírtat meghaladó jótállási idő vállalását, de
az 5 évet meghaladó többletmegajánlásokat már nem tekinti számára előnyösnek, ezért azokra
a maximum 100 pontot adja az értékelés során.
8.2.4. A Felolvasó lapon a teljes (2 év + X év) megajánlást kell az Ajánlattevőknek szerepeltetniük!
8.2.5. A kereskedelmi forgalomban kapható (származékos vagy standard) dobozos szoftvereknél az
operációs rendszer, adatbázis kezelő rendszer esetében a licenctulajdonosok által vállalt
jótállási feltételeket köteles csak biztosítani az Ajánlattevő!
8.3

Az önerőből finanszírozott rendszerfelügyelet díja, a rendszer üzembe helyezését követő 5
évig (nettó Ft)

8.3.1. Az Ajánlatkérő jelen értékelési rész-szempont keretében azt értékeli, hogy a rendszer üzembe
helyezését követő 5 évig a rendszerfelügyelet díja milyen kiadásokat jelent a számára, és a
minél alacsonyabb megajánlásokat értékeli előnyként.
8.3.2. Ennek megfelelően az Ajánlattevőknek azt kell megajánlani, hogy az rendszer üzembe
helyezését követő 5 évig milyen ellenérték fejében vállalják a teljes rendszer felügyeletét. A
díjakat évekre lebontva is meg kell adni kell, forintálisan, egy fix összegben, majd ezeket
összesíteni kell, mely összesített érték képezi majd az értékelés alapját.
8.3.3. Az Ajánlatkérő a II kötetben (műszaki dokumentációban 10. pontjában) meghatározott rendszer
üzemeltetési szolgáltatásokat várja el az Ajánlattevőktől a rendszer üzemeltetése során.
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9.

Az Ajánlatkérő az ajánlat benyújtására vonatkozóan az alábbiakat írja elő

9.1

Az ajánlatot az Ajánlattevő személyesen is és postán is benyújthatja az ajánlattételi határidő
lejártáig a felhívásban meghatározott címre.

9.2

Az ajánlat benyújtására akár postán akár személyesen kerül sor, az Ajánlatkérő akkor tekinti
határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig a
felhívásban és a jelen dokumentációban is megjelölt szobában kerül sor. Az esetleges
közlekedési akadályokból, vagy a postai küldemények elvesztéséből eredő összes kockázatot
Ajánlattevőnek kell viselnie.

10.

Késedelmes ajánlatok

10.1. A határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő személyének megállapítása
céljából bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyvet kell felvenni.
10.2. Az ajánlattételi határidőn túl, késve beérkező ajánlat a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján
érvénytelen.
11.

Az ajánlatok módosítása

11.1. Az Ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártát követően nem módosíthatja.
12.

Az Ajánlatok felbontásának lebonyolítása

12.1. A felhívásban meghatározott határidőn belül az ott meghatározott címre benyújtott ajánlatokat
az Ajánlatkérő bontja fel.
12.2. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában
kell megkezdeni. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat
felbontásra nem kerül.
12.3. Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott
személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön
jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.
12.4. Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét),
valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
12.5. Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt
közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
13.

Az ajánlatok hiánypótlása, tisztázó kérdések

13.1. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok
megfelelnek-e az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
13.2. Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a
hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések,
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást
kérni.
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13.3. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi
ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők részére megküldeni,
megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.
13.4. A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is
lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlati felhívás, a dokumentáció
vagy a jogszabályok előírásainak.
13.5. Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására
határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az
ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.
13.6. Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban
nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már
nem pótolhatók.
13.7. Az ajánlatkérő kizárólag csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása
érdekében szükséges, a felvilágosítás kérése nem irányulhat az ajánlattevőkkel történő
tárgyalásra.
13.8. A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat:
a) a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy
b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire
adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával.
13.9. A 13.8. pont b) alpontjától eltérően a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható
az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek
változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti
verseny eredményét és az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
13.10. A Kbt. 67.§ (3) vagy (7) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a
hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették,
kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során.
14.

Az ajánlatok részletes átvizsgálása, értékelése és elbírálása

14.1. Az Ajánlatkérő által felállított szakértői bizottság az érvényesnek és alkalmasnak talált
ajánlatokat kiértékeli és összehasonlítja.
14.2. Az Ajánlatkérő megvizsgálja a beérkezett ajánlatot, hogy az megfelel–e a felhívásban és az
ajánlati dokumentációban előírt formai és tartalmi követelményeknek.
14.3. Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a Kbt. 63. § (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére
kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés
tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az
összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A
számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban,
haladéktalanul tájékoztatni kell.
14.4. Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására vonatkozó döntését követő három munkanapon belül
írásban tájékoztatja az Ajánlattevőt a kizárásáról, a szerződés teljesítésére való
alkalmatlanságának megállapításáról, vagy ajánlatának egyéb okból történt érvénytelenné
nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról.
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14.5. Az Ajánlatkérő az ajánlatot az összességében legelőnyösebb ajánlat elve alapján bírálja el, a
felhívásban meghatározott bírálati részszempontok szerint.
14.6. Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 0-100-ig kerül sor pontok
kiosztására.
Az értékelést a felülről történő arányosítás elvével végzi az ajánlatkérő, azaz a legkedvezőbb
megajánlás kapja a maximális pontszámot, a többi megajánlás a vállalás alapján az ehhez
képest arányosan kevesebb pontot kap, de legalább 1 pontot, kettő tizedes jegyig kerekítve, az
ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint.
Az 1., és 3. részszempontok értékelésénél a legalacsonyabb (az Ajánlatkérő számára
legkedvezőbb) megajánlás kapja a maximális pontszámot a többi megajánlás ehhez képest
arányosan kevesebb pontot kap, kettő tizedes jegyig kerekítve, az ajánlattételi
dokumentációban részletezettek szerint.
Ez képletben meghatározva a következőt jelenti:

X legkedvezőbb
X vizsgált

*100

X legkedvezőbb = értékelési részszempontra tett legkedvezőbb ajánlat
X vizsgált = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása
A 2. részszempont értékelésénél a legmagasabb (az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb)
megajánlás kapja a maximális pontszámot a többi megajánlás ehhez képest arányosan kevesebb
pontot kap, kettő tizedes jegyig kerekítve, az ajánlattételi dokumentációban részletezettek
szerint.
Ez képletben meghatározva a következőt jelenti:

X vizsgált
X legkedvezőbb

*100

X legkedvezőbb = értékelési részszempontra tett legkedvezőbb ajánlat
X vizsgált = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása
15.

Nyilatkozat az eljárás bizalmas kezelésére

15.1. Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített
módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. § (2) bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra
hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne
tartalmazzanak a 15.2-15.3. pont szerinti elemeket.
15.2. Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint
olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a
nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 71. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre
kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a 15.3. pont alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok
(így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
15.3. Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra
hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra
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vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá
esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése
nem minősül üzleti titoknak.
15.4. Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését követően nem lehet üzleti titokra
hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a 15.215.3. pont körébe tartozik. Erre tekintettel ajánlattevő kérheti, hogy más ajánlattevő ajánlatának
azon részeibe betekinthessen, mely nem minősül üzleti titoknak. Az iratbetekintés során az
iratokról feljegyzést lehet készíteni. Az iratbetekintést munkaidőben kell biztosítani, a
betekintést kérő által javasolt napon.

16.

A szerződés megkötése, valamint a szerződés és annak alapját képező iratok

16.1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a
közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának
megfelelően.
16.2. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte.
16.3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – amennyiben az ajánlatkérő a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezetet (személyt) az ajánlatok elbírálásáról
szóló írásbeli összegezésben megjelölte - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő
ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik.
16.4. Amennyiben jogorvoslati kérelmet vagy kezdeményezést nyújtanak be, a szerződést az ügy
érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig
nem lehet megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését
engedélyezi. Amennyiben időközben a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az
ajánlatkérő akkor köthet vele szerződést, ha a nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát
fenntartja.
16.5. A Kbt. 124.§ (6) bekezdésétől eltérően az ott rögzített tíz napos időtartam letelte előtt is
megköthető a szerződés, ha csak egy ajánlatot nyújtottak be.
16.6. Az ajánlatkérő a nyertes szervezettel (személlyel) szemben csak abban az esetben mentesül a
közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az ajánlatok elbírálásáról szóló
írásbeli összegezés megküldését követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok
következtében - beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés megkötésére
vagy teljesítésére nem képes.
16.7. Semmis a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés azon rendelkezése, amely
- kizárja vagy korlátozza az ajánlatkérő szerződésszegése esetére irányadó jogkövetkezmények
alkalmazását, vagy
- a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 301/A. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltaktól a
jogosult terhére tér el.
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17.

A közbeszerzés tárgyára vonatkozó közbeszerzési műszaki leírás
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentáció, valamint annak
mellékleteként kiadott műszaki dokumentáció típus-, illetve gyártó-megjelöléseket is
tartalmazhat. A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
illetőleg szabadalomra vagy védjegyre történő hivatkozások tájékoztató jellegűek, a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. A 310/2011. (XII. 23.)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő a dokumentációban előírt
műszaki paraméterek esetében az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad, ez
esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában be kell mutatnia az eltérést és az
egyenértékűség fennállását.

18.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

18.1. Késedelem esetére vonatkozó pénzügyi biztosíték:
A biztosíték 30 napos késedelem idejére szól és nettó 9 millió Ft értékű. Amennyiben az
ajánlattevő neki (vagy alvállalkozójának) felróható okból a véghatáridő tekintetében
késedelembe esik, úgy nettó 300.000 Ft/nap, késedelmi kötbér kerül felszámításra, és a
biztosítékból lehívásra.
Amennyiben a késedelem eléri a 30 napot, ajánlatkérő a szerződést indoklás nélkül egyoldalú
nyilatkozattal meghiúsulás címén felmondhatja (vagy elállhat, ha annak Ptk. szerinti 320.§ (3)
bekezdés szerinti feltételei fennállnak).
Amennyiben felszámítandó késedelmi kötbér összege, vagy az ajánlatkérőt ért kár, meghaladja
a biztosíték mértékét, az ajánlatkérő a fennmaradó összeget közvetlenül az ajánlattevővel
szemben érvényesíti.
A biztosítékot a szerződés megkötésekor kell rendelkezésre bocsátani, és annak a teljesítési
határidő +45 napig kell lehívhatónak lennie.
A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott
és a kötbér összegével nem fedezett, igazolt kárának megtérítését követelje a Szállítótól.
A biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető az előírt
pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy
bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a meghatározott egyik biztosítéki formáról a másikra
áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak
megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
Amennyiben az Ajánlattevő az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel kívánja
teljesíteni a teljesítési biztosítékot, úgy nyertessége esetén köteles bemutatni a Megrendelőnek
az átutalás tényét igazoló dokumentumot eredeti, vagy hiteles másolati formában, mely
dokumentum a szerződéskötés feltétele.
Amennyiben az Ajánlattevő biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel kívánja
teljesíteni a teljesítési biztosítékot, úgy nyertessége esetén köteles a biztosítótársaság által
kiállított kötelezvényt a Megrendelőnek átadni, mely dokumentum megléte a szerződéskötés
feltétele. Ez esetben – nyertesség esetén - át kell adni továbbá a biztosítótársaság általános
szerződéses feltételeit és a konkrét ügyletre vonatkozó különleges szerződéses feltételeket.
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A kötelezvény nem tartalmazhat sortartási vagy bármilyen egyéb kifogást.
A készfizető kezességet tartalmazó biztosítási szerződésnek (kötelezvények) tartalmaznia kell:
 kezes megnevezése,
 azon személyt, akinek javára a kötelezvényt kibocsátják (Ajánlatkérő),
 a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
 a Szerződés megnevezését,
 a kötelezettségvállalás érvényességének kezdetének és végének időpontját
 a kötelezettségvállalás összegét,
 azon nyilatkozatot, hogy a kezesi kötelezvény alapján a Kezes visszavonhatatlanul
kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Szállító, neki vagy az általa a teljesítésbe
bevont személynek felróhatóan késedelembe esik, akkor a Kezes a Szállító helyett a
Megrendelő számára a kötelezvény első eredeti példányú, a fenti kötelezvényszámra
hivatkozó, a Kezes címére megküldött írásbeli felszólítására (Lehívás) a benyújtandó
okmányok kézhezvételét követően 10 naptári napon belül az esedékes biztosíték
összegének erejéig, de maximum a kötelezvényben megjelölt összeg erejéig fizetést
teljesít készfizető kezesként a felszólításban szereplő számla javára.
 egy nyilatkozatot, hogy a kibocsátásra kerülő kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan,
 egy nyilatkozatot, hogy sem a Szállítót, sem más harmadik személyt a kötelezvény
érvényesítésével kapcsolatos kifogásolási jog nem illeti meg.
Amennyiben bankgaranciát nyújt az Ajánlattevő, úgy a bankgaranciának az alábbi tartalommal
és feltételekkel kell rendelkeznie:
a/ garantáló bank megnevezése,
b/ azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Ajánlatkérő/Megrendelő),
c/ az Ajánlattevő/Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
d/ a beruházás megnevezését,
e/ a szerződés megnevezését
f/ azon tényt, hogy a bank mely időponttól és milyen mértékű garanciát vállal, a
bankgarancia lejáratát és lehívhatóságát.
g/ azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből az Ajánlatkérő/Megrendelő lehívhat,
amennyiben
az
Ajánlatkérő/Megrendelő
nyilatkozata
szerint
az
Ajánlattevő/Szállító neki vagy az általa a teljesítésbe bevont személynek
felróhatóan késedelembe esik,
h/ egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia a lejáratáig visszavonhatatlan.
i/ hogy a bank a fizetési kötelezettségének a lehívástól számított legkésőbb 10
naptári napon belül eleget tesz,
j/ egy nyilatkozatot, hogy sem a Vállalkozót, sem más harmadik személyt a
bankgarancia érvényesítésével kapcsolatos kifogásolási jog nem illeti meg.
Amennyiben Ajánlattevő késedelem esetére vonatkozó pénzügyi biztosíték nem bocsátja –
jelen dokumentációban meghatározott valamely formában – határidőben (a szerződéskötés
időpontjáig) Ajánlatkérő rendelkezésére, úgy Ajánlatkérő jogosult a Kbt. előírásainak
megfelelően a szerződéskötést megtagadni és a szerződést a második nyertes Ajánlattevővel
megkötni, ha őt az összegezésben megjelölte. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét,
hogy a jelen pontban foglaltak alkalmazása esetén az ajánlati biztosítékot az Ajánlatkérő nem
fizeti vissza a nyertes Ajánlattevőnek, tekintettel arra, hogy a nyertes Ajánlattevő hibájából
nem kerül sor a szerződéskötésre, mert nem bocsátja rendelkezésre a szerződés megkötésének
feltételeként meghatározott biztosítékot.
18.2. Teljesítési biztosíték:
Az Ajánlattevő köteles nettó ajánlati áruk 5%-nak megfelelő összegű teljesítési biztosítékot
megajánlani a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként.
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A biztosítéknak a szerződés megkötésétől a szerződés teljesítését követő 45. napig kell
lehívhatónak lennie.
A teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot a szerződéskötéskor kell
rendelkezésre bocsátani.
A biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető az előírt
pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy
bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a meghatározott egyik biztosítéki formáról a másikra
áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak
megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
Amennyiben az Ajánlattevő az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel kívánja
teljesíteni a teljesítési biztosítékot, úgy nyertessége esetén köteles bemutatni a Megrendelőnek
az átutalás tényét igazoló dokumentumot eredeti, vagy hiteles másolati formában, mely
dokumentum a szerződéskötés feltétele.
Amennyiben az Ajánlattevő biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel kívánja
teljesíteni a teljesítési biztosítékot, úgy nyertessége esetén köteles a biztosítótársaság által
kiállított kötelezvényt a Megrendelőnek átadni, mely dokumentum megléte a szerződéskötés
feltétele. Ez esetben – nyertesség esetén - át kell adni továbbá a biztosítótársaság általános
szerződéses feltételeit és a konkrét ügyletre vonatkozó különleges szerződéses feltételeket.
A kötelezvény nem tartalmazhat sortartási vagy bármilyen egyéb kifogást.
A készfizető kezességet tartalmazó biztosítási szerződésnek (kötelezvények) tartalmaznia kell:
 kezes megnevezése,
 azon személyt, akinek javára a kötelezvényt kibocsátják (Ajánlatkérő),
 a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
 a Szerződés megnevezését,
 a kötelezettségvállalás érvényességének kezdetének és végének időpontját
 a kötelezettségvállalás összegét,
 azon nyilatkozatot, hogy a kezesi kötelezvény alapján a Kezes visszavonhatatlanul
kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Szállító a szerződést nem szerződésszerűen
teljesíti vagy a szerződés teljesítését nem kezdi meg, vagy megkezdi, de nem fejezi be,
akkor a Kezes a Szállító helyett a Megrendelő számára a kötelezvény első eredeti
példányú, a fenti kötelezvényszámra hivatkozó, a Kezes címére megküldött írásbeli
felszólítására (Lehívás) a benyújtandó okmányok kézhezvételét követően 10 naptári
napon belül az esedékes biztosíték összegének erejéig, de maximum a kötelezvényben
megjelölt összeg erejéig fizetést teljesít készfizető kezesként a felszólításban szereplő
számla javára.
 egy nyilatkozatot, hogy a kibocsátásra kerülő kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan,
 egy nyilatkozatot, hogy sem a Szállítót, sem más harmadik személyt a kötelezvény
érvényesítésével kapcsolatos kifogásolási jog nem illeti meg.
Amennyiben bankgaranciát nyújt az Ajánlattevő, úgy a bankgaranciának az alábbi tartalommal
és feltételekkel kell rendelkeznie:
a) garantáló bank megnevezése,
b) azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Ajánlatkérő/Megrendelő),
c) az Ajánlattevő/Szállító azonosításra alkalmas adatait,
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d) a beruházás megnevezését,
e) a szerződés megnevezését
f) azon tényt, hogy a bank mely időponttól és milyen mértékű garanciát vállal, a
bankgarancia lejáratát és lehívhatóságát.
g) azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből az Ajánlatkérő/Megrendelő lehívhat,
amennyiben az Ajánlatkérő/Megrendelő nyilatkozata szerint az Ajánlattevő/Szállító a
szerződés teljesítését nem kezdi meg, vagy megkezdi, de nem fejezi be,
h) egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia a lejáratáig visszavonhatatlan.
i) hogy a bank a fizetési kötelezettségének a lehívástól számított legkésőbb 10 naptári
napon belül eleget tesz,
j) egy nyilatkozatot, hogy sem a Vállalkozót, sem más harmadik személyt a
bankgarancia érvényesítésével kapcsolatos kifogásolási jog nem illeti meg.
Amennyiben Ajánlattevő a teljesítési biztosítékot nem bocsátja – jelen dokumentációban
meghatározott valamely formában – határidőben (a szerződéskötés időpontjáig) Ajánlatkérő
rendelkezésére, úgy Ajánlatkérő jogosult a Kbt. előírásainak megfelelően a szerződéskötést
megtagadni és a Kbt. rendelkezésének megfelelően a szerződést a második nyertes
Ajánlattevővel megkötni, ha őt az összegezésben megjelölte. Ajánlatkérő felhívja az
Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen pontban foglaltak alkalmazása esetén az ajánlati
biztosítékot az Ajánlatkérő nem fizeti vissza a nyertes Ajánlattevőnek, tekintettel arra, hogy a
nyertes Ajánlattevő hibájából nem kerül sor a szerződéskötésre, mert nem bocsátja
rendelkezésre a szerződés megkötésének feltételeként meghatározott teljesítési biztosítékot.
18.3. Jólteljesítési biztosíték: A biztosíték a jótállási igények teljesítését biztosítja. Az Ajánlatkérő
előírja, hogy az Ajánlattevő köteles szerződést biztosító mellékkötelezettségként – a jótállás
első évére - a megajánlott nettó ajánlati ára 5 % megfelelő összegű pénzügyi biztosítékot
vállalni arra az esetre, ha az Ajánlattevő jótállási idő alatt fennálló a szerződésben részletezett
kötelezettségeit nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti.
A jólteljesítési biztosíték mértéke a jótállási időszak 2. évében a szerződés szerinti, Áfa nélkül
számított ellenszolgáltatás 2,5 %-a, a jótállási idő fele (de minimum a 3. év) eltelte után a
jótállási időszak végéig a szerződés szerinti, Áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 1,25 %-a.
Ennek megfelelően a jótállási idő második évére vonatkozó, a nettó ajánlati ár 2,5 % -ának
megfelelő mértékű biztosítékot legkésőbb a vállalt jótállási idő első évének elteltekor tartandó
„utófelülvizsgálati” eljárás megkezdésekor kell szolgáltatnia az Ajánlattevőnek, és ha ennél
hosszabb jótállást vállalt, akkor a vállalt jótállási idő felénél (de minimum 3. év végén) tartandó
utófelülvizsgálati eljárás időpontjáig + 20 napig kell érvényben maradnia.
A jótállási időből még esetlegesen fennálló időre vonatkozó, a nettó ajánlati ár 1,25 % -ának
megfelelő mértékű biztosítékot legkésőbb a vállalt jótállási idő felének (de minimum 3. évnek)
az elteltekor tartandó utófelülvizsgálati eljárás megkezdésekor kell szolgáltatnia az
Ajánlattevőnek (Vállalkozónak), és annak a vállalt jótállási idő lejártakor tartandó
utófelülvizsgálati eljárás időpontjáig + 20 napig kell érvényben maradnia.
A jólteljesítési biztosíték az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek a
Megrendelői számlára történő befizetéssel, a Megrendelő nevére kiállított bankgarancia
nyújtásával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást
tartalmazó – a Megrendelő nevére kiállított, kötelezvénnyel.
a) Az Ajánlattevő bankgarancia nyújtása esetén köteles a végszámla benyújtásával egyidejűleg
köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani az előírt összegről szóló bankgaranciát, mely
legalább az alábbiakat tartalmazza:
 garantáló bank megnevezése,
 azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
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az Ajánlattevő azonosításra alkalmas adatait,
a beruházás megnevezését,
azon tényt, hogy a bank mely időponttól és milyen mértékű garanciát vállal, és a
bankgarancia lejáratát és lehívhatóságát,
azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből az Ajánlatkérő/ Megrendelő a
Ajánlattevő/Szállító, vagy egyéb harmadik személy tiltakozása ellenére is lehívhat,
amennyiben az Ajánlattevő a jótállás időtartama alatt nem, vagy nem
szerződésszerűen tesz eleget garanciális kötelezettségeinek, vagy nem biztosítja az
előírt határidőben a következő jótállási időszakra vonatkozó biztosítékot,
egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia a lejáratáig visszavonhatatlan.
hogy a bank a fizetési kötelezettségének a lehívástól számított legkésőbb 10 naptári
napon belül eleget tesz,
egy nyilatkozatot, hogy sem a Vállalkozót, sem más harmadik személyt a
bankgarancia érvényesítésével kapcsolatos kifogásolási jog nem illeti meg.

b) Amennyiben az Ajánlattevő készpénz befizetésével kívánja biztosítani a fenti garanciát, úgy az
Ajánlattevő köteles a végszámla benyújtásával egyidejűleg a Megrendelői számlára az előírt
összeget befizetni.
c) Biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalásra vonatkozó megajánlás
esetén pedig a fentieknek megfelelő tartalmú készfizető kezességet tartalmazó biztosítási
szerződés eredeti példányát kell az Ajánlattevőnek az előírt időpontig rendelkezésére bocsátani.
A készfizető kezességet tartalmazó biztosítási szerződésnek (kötelezvények) tartalmaznia kell:
 kezes megnevezése,
 azon személyt, akinek javára a kötelezvényt kibocsátják (Ajánlatkérő),
 a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
 a Szerződés megnevezését,
 a kötelezettségvállalás érvényességének kezdetének és végének időpontját
 a kötelezettségvállalás összegét,
 azon nyilatkozatot, hogy a kezesi kötelezvény alapján a Kezes visszavonhatatlanul
kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Szállító a jótállás időtartama alatt nem,
vagy nem szerződésszerűen tesz eleget garanciális kötelezettségeinek, akkor a Kezes a
Szállító helyett a Megrendelő számára a kötelezvény első eredeti példányú, a fenti
kötelezvényszámra hivatkozó, a Kezes címére megküldött írásbeli felszólítására (Lehívás)
a benyújtandó okmányok kézhezvételét követően 10 naptári napon belül az esedékes
biztosíték összegének erejéig, de maximum a kötelezvényben megjelölt összeg erejéig
fizetést teljesít készfizető kezesként a felszólításban szereplő számla javára.
 egy nyilatkozatot, hogy a kibocsátásra kerülő kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan,
 egy nyilatkozatot, hogy sem a Szállítót, sem más harmadik személyt a kötelezvény
érvényesítésével kapcsolatos kifogásolási jog nem illeti meg.
A jólteljesítési biztosíték nyújtása a végszámla benyújtásának a feltétele.
Amennyiben a vállalt jótállási időtartam letelt, úgy az Ajánlatkérő haladéktalanul intézkedik a
biztosíték felszabadításáról.
18.4. A biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásnak vállalásáról az ajánlatban csak
nyilatkozni kell!
18.5. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a meghatározott egyik biztosítéki formáról a másikra
áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak
megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
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IV. Fejezet
RÉSZLETES SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK
Az Ajánlatkérő nem írja elő az Ajánlattevőnek szerződéstervezet csatolását az ajánlatban!

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött
Egyrészről:
Kapos Volán Zrt.
7400 Kaposvár, Füredi út 180.
képviseli:
adószám: 11226820-2-44
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről:
……………………………………….
cím: ………………………………………………
képviseli: ………………………………………….
adószám: ………………………………………….
számlaszám: ………………………………………
mint Szállító (a továbbiakban: Szállító),
(a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
Preambulum:
A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Megrendelő ……. számon közbeszerzési eljárást
indított „Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt-nél” tárgyú projekt
megvalósítása során: Integrált Utastájékoztatási és Forgalomirányítási Rendszert kiépítése”
tárgyú beszerzésre. Az eljárás nyertese a Szállító lett.
A Szerződő Felek a jelen szállítási szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint
Ajánlatkérő ajánlati felhívása és dokumentációja, valamint a Szállító, mint nyertes Ajánlattevő
ajánlata szerint kötik meg. Ezen alapdokumentumok a szállítási szerződés szerves részét
képezik. Amennyiben a szállítási szerződés, az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentáció és az
ajánlat rendelkezései között eltérés van, úgy a dokumentumokat ezen sorrendben kell
irányadónak tekinteni.
1.

A szerződés tárgya:
A Kapos Volán Zrt. a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében Közösségi közlekedési
infrastrukturális fejlesztések (A projekt azonosítója: DDOP-5.1.2/B-09-2009-0001.) pályázati
kiírása alapján „Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt-nél” címen
elnyert pályázat alapján a Szállító feladatát képezi a közbeszerzési eljárás során kiadott felhívás
és dokumentáció, a kiegészítő tájékoztatás(ok)ban és a nyertes ajánlattevő ajánlatában
részletezettek szerint a rendszer szállítása, telepítése, üzembe helyezése és a szükséges
betanítások elvégzése.
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2.

A szállítási díj:

2.1.

A Szállítót a szerződésben foglalt feladat szerződésszerű teljesítése esetén szállítási díj illeti
meg az alábbiak szerint:
a) Támogatásból beszerzendő rendszer, eszközök és berendezések tekintetében:
Nettó:
…………………………….,- Ft
27% ÁFA:
…………………………….,- Ft
Bruttó:
…………………………….,- Ft
azaz összesen bruttó ………………………………………………. forint.
b) Az önerőből beszerzendő eszközök tekintetében:
Nettó:
…………………………….,- Ft
27% ÁFA:
…………………………….,- Ft
Bruttó:
…………………………….,- Ft
azaz összesen bruttó ………………………………………………. forint.
c) Az Önerőből beszerzendő opció tekintetében
Nettó:
…………………………….,- Ft
27% ÁFA:
…………………………….,- Ft
Bruttó:
…………………………….,- Ft
azaz összesen bruttó ………………………………………………. forint.

2.2.

A 2.1. pontban meghatározott szállítási díjak fix átalányáron kerültek megállapításra.

2.3.

A Szállító tudomásul veszi, hogy abban az esetben amennyiben a vállalási árat
alulprognosztizálta, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az
Megrendelőre, és ez nem mentesíti az I. osztályú teljesítési kötelezettség alól.

2.3.

A Szállító kijelenti, hogy az ajánlati árat az eljárás során kiadott ajánlati dokumentáció műszaki
leírásában és a kiegészítő tájékoztatás(ok)ban foglaltaknak megfelelően alakította ki.

2.4.

A szállítási díj tehát minden olyan feladat elvégzését, feltételek teljesítését és azok költségét
tartalmazza, amely a kiadott dokumentációk, okiratok vagy kiegészítő tájékoztatás bármely
részéből, rendelkezéséből megállapíthatóan, vagy a jelen szerződés teljesítéséhez, a
berendezések leszállításához, az üzembe helyezéséhez, a szükséges kezelési és üzemeltetési
szabályok, folyamatok betanítását, a jótállási idő alatt szükséges a garanciális feltételek
fenntartásához szükséges karbantartási feladatok ellátása, a garanciális javítások elvégzéshez
szükséges díjak, az előírt időtartam alatti alkatrész biztosításának díja stb.

2.5.

A vállalt jótállási idő alatt az Ajánlattevők semmilyen további költséget nem számolhatnak fel a
Megrendelő felé, vagyis az ajánlati árnak tartalmaznia kell a garanciális javítások, a garancia
fenntartásához szükséges karbantartásokat ellenértékét (a nem rendeltetésszerű használatból
eredő hibák kijavítását és az üzemeltetési költségeket nem tartalmazza).

2.6.

A rendszer üzembe helyezését öt (5) éves időtartamra a Szállító vállalja - az ajánlati
dokumentációban részletezett tartalmú - rendszerfelügyeletet, melynek díja az alábbiak szerint
alakul.
-

Első évben nettó …. Ft/hó+ Áfa azaz ……………… forint /év díj + Áfa
Második évben nettó …. Ft/hó+ Áfa azaz ……………… forint /év díj + Áfa
Harmadik évben nettó …. Ft/hó+ Áfa azaz ……………… forint /év díj + Áfa
Negyedik évben nettó …. Ft/hó+ Áfa azaz ……………… forint /év díj + Áfa
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-

Ötödik évben nettó …. Ft/hó+ Áfa azaz ……………… forint /év díj + Áfa

A rendszerfelügyelet díját az Megrendelő önerőből finanszírozza.
2.7.

Az opcióként meghatározott berendezések írásbeli megrendelésére jelen szerződés aláírását
követő 30 napon belül van lehetősége a Megrendelőnek. Az opció keretében megrendelt
berendezésekre jelen szerződésben a saját erőből beszerzendő eszközökre vonatkozó
szerződéses feltételek vonatkoznak.

3.

A teljesítési határidő:

3.1.

Kezdés határideje: a szerződéskötést követő 1. nap

3.2.

A befejezési határidő: a szerződés aláírásától számított 3 hónap a rendszer üzembe helyezésére,
és ezt követő 5 év rendszerfelügyelet
A befejezési határidőig a szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésével a
műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen, lezárul, ezen időponttól kezdődik a Szállító jótállási
kötelezettsége.

3.3.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító a 3.2. pontban foglalt határidő előtt is
jogosult teljesíteni. Ebben az esetben a Megrendelő köteles a megvalósított részteljesítés
átvételére és a Szállítónak a korábbi teljesítésének megfelelően kibocsátott végszámláját
kifizetni.

4.

Teljesítés helye:
A Kapos Volán Zrt. székhelye és telephelyei:
- Kaposvár, Központi telep. Cím: Kaposvár Füredi út 180. (15124/16 hrsz.)
- Kaposvár, autóbusz-állomás. Cím: Kaposvár Újpiac tér 1. (9055/3 hrsz)
- Siófok, autóbusz-állomás. Cím: Siófok Fő u. 71-81. (6577 hrsz)
- Marcali, autóbusz-állomás. Cím: Marcali Petőfi u. 44. (89 hrsz)
- Nagyatád, autóbusz-állomás. Cím: Nagyatád Kolozsvári u. 1. (1386/6 hrsz)
- Barcs, autóbusz-állomás. Cím: Barcs MÁV Pályaudvar 1. (482 hrsz)
- Csurgó, autóbusz-állomás. Cím: Csurgó Petőfi tér 23/a. (1241 és 947/1 hrsz)
- Tab, autóbusz-állomás. Cím: Tab Kossuth u. 2. (1084/4/A/1-4 hrsz)
- Kadarkút, központi autóbusz megállóhely. Cím: Kadarkút Petőfi utca (368 hrsz)

5.

Szállító jogai és kötelezettségei:








A Szállító az ajánlatában becsatolt részletes projektmenedzsment terv alapján köteles a
szerződéskötést követő 10 napon belül részletes kiviteli szintű projekttervet készíteni, amiben
teljeskörűen bemutatja a teljesítés ütemezését,
Az építési- szerelési munkák estében a munkaterület lekerítése, az élet és vagyonbiztonság
megoldása és az építési- szerelési terület őrzése a Szállító feladata. A munkát befejezését
követően az eredeti állapotnak megfelelően kell az adott területet a Megrendelő részére
visszaszolgáltatni.
Szállító köteles a vállalkozás tárgyát képező munkákat úgy végezni, hogy az ne akadályozza a
napi üzemvitelt.
Szállító az általa készített szoftvereket egy példányban elektronikus adathordozón is átadja
Megrendelőnek.
Szállító tanteremben (nem járművön), járművezetők és diszpécserek részére történő oktatás
céljából hardver és szoftver oktatási segédletet biztosít.
Szállító köteles a szerződés alapján elkészített és telepített programrendszer kezelésének
betanítását felhasználói szinten a Megrendelő székhelyén, vagy bármely telephelyén a
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Megrendelő által kijelölt dolgozók részére legalább egy alkalommal elvégezni, ezt jelenléti
ívvel dokumentálni.
Szállító tudomásul veszi, hogy a szerződés keretében leszállított eszközöknek és teljesített
szolgáltatásoknak meg kell felelniük a szabványoknak, rendelkezniük kell a jogszabályokban
és az ajánlattételi dokumentációban előírt kellékekkel, műszaki paraméterekkel, és I. osztályú
minőségűnek kell lenniük.
A szállító köteles a rendszer kiépítését követően, legkésőbb az átadás – átvételi eljárás során a
kapcsolási és bekötési rajzot kell átadnia a Megrendelő részére.
Szállító köteles a szerződés teljesítése során tudomására jutott bármilyen, a Megrendelőre
vonatkozó információt, adatot a vonatkozó jogszabályok szerint kezelni, azokat semmilyen
módon nyilvánosságra nem hozhatja, a Ptk-ban meghatározott jogkövetkezmény terhe mellett.
Ezen kötelessége teljesítése során alvállalkozó(i)ért a Ptk-ban meghatározottak szerint felel.
Szállító köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a
szerződés teljesítésének eredményességét, vagy határidőre való elvégzését és minőségét
veszélyezteti, gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelősséggel tartozik.
Szállító köteles a szerződésben meghatározott munka végzése során betartani a munkavégzésre
vonatkozó
munkaegészségügyi-,
tűz-,
környezetvédelmi-,
vagyonvédelmiés
biztonságtechnikai előírásokat, és a Megrendelőnél érvényben lévő speciális helyi szabályokat,
melyeket Megrendelő a szerződéskötéskor Szállító tudomására hozott.
Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a járműfedélzeti és utas tájékoztató egységek,
jegyértékesítő berendezések beszerelése során a járművekben kárt nem okoz. Amennyiben a
Szállítóra visszavezethetően kár keletkezik, úgy haladéktalanul megtesz mindent a további
károsodás megállítására, és saját költségén helyreállítja az okozott kárt, vagy annak javítási
költségét teljes összegben magára vállalja, a projekt műszaki átadás- átvétel időpontjáig - mint
legkésőbbi határidőig – megtéríti.
Szállító köteles a felszerelés, üzembehelyezési időszaka alatt is a munkavédelmi,
környezetvédelmi szabályokat betartani.
A Szállító köteles a Megrendelő ill. megbízottja számára a munkavégzés ellenőrzését lehetővé
tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosításokat megadni.
Szállító kijelenti, hogy az Európai Unióban letelepedett ajánlattevő és/vagy az általa szállított
berendezések közösségi árunak minősülnek ezért számára nemzeti elbánást kell nyújtani /vagy
az Európai Unión kívül letelepedett ajánlattevő és/vagy nem közösségi árunak minősülnek az
általa szállított berendezések (eszközök) de számára, vagy az általa megajánlott árú számára
nemzeti elbánást kell nyújtani a Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a
közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban.
Szállító köteles kártalanítani a Megrendelőt minden harmadik személy olyan szabadalom-,
védjegy-, vagy egyéb jogi követelésével szemben, amely a szerződésben meghatározott
szállítással kapcsolatos. A Szállító köteles kártalanítani a Megrendelőt minden olyan szankció
esetén, amelyet az előzőekben említett rendelkezések megszegéséért jogerősen bármely szerv
vagy hatóság megállapít. Köteles megóvni és kártalanítani továbbá a Megrendelőt minden
igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy
más védett jogok megszegése miatt merül fel bármely Szállítói tevékenység következtében.
A Szállító köteles valamennyi berendezés tekintetében a szükséges alkatrészellátást legalább a
szerződéskötést 5. év végéig biztosítani.
A Szállító köteles biztosítani, hogy a menetjegy, bérlet kiadó és törzsutas kártyás rendszert
kezelő fedélzeti pénztárgépek a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzenek érvényes
forgalmazási engedéllyel.
A Szállító jelen szerződés megkötésével együtt igazolja, hogy a jegy- és bérletkiadó
pénztárgép rendszer valamennyi érvényes engedéllyel rendelkezik, és vállalja, hogy az
engedély meglétéről a szerződés aláírását követő 5. év végéig napjáig gondoskodik.
Megrendelő jogai és kötelezettségei:
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7.

Megrendelő köteles a rendelkezésére álló és a szerződésszerű teljesítéshez szükséges
szakmailag indokolt adatokat és információkat a Szállítónak időben átadni.
A Szállító által elkészítendő részletes kiviteli szintű projektterv elkészítésének érdekében a
Megrendelő - legalább 7 nappal - előbb egyeztetett időpontban vállalja hogy biztosítja a
Szállítónak a szerződés teljesítési helyszínére történő bejutását és a munkaterület
munkavégzésre alkalmas állapotban történő rendelkezésre bocsátását. A Megrendelő
munkaterület átadási késedelme a teljesítési határidőket automatikusan meghosszabbítja.
Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzés teljes időtartama alatt - a
szükséges mértékben - megfelelő szaktudással rendelkező, az egyes alrendszerek szakmai
részleteit, összefüggéseit megfelelően ismerő szakembereket biztosít a Szállító részére.
A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező munkavégzés teljes
folyamata alatt a rendszer készítése során, harmadik személy részére a Szállító tudtával és
beleegyezésével engedélyezi a rendszerbe történő betekintést, a különböző eljárások
megismerését.
Megrendelő közreműködik az elkészített programok és rendszerek tesztelésében,
próbaüzemelésében, és a tapasztalatokat a Szállítóval dokumentált módon közli.
Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szállítót minden olyan körülményről
haladéktalanul értesíti, amely a szerződés teljesítésének eredményességét és minőségét
veszélyeztetheti, vagy gátolhatja.
Megrendelő köteles haladéktalanul, legkésőbb a tudomásszerződéstől számított 8 napon belül
értesíteni a Szállítót a szerződéses kötelezettség teljesítésével kapcsolatban felmerült bármilyen
hiányosságról
„Abban az esetben, ha Szállító csődbe menne, felszámolását a bíróság jogerős határozatával
elrendelné eljárást kezdeményeznének ellene, vagy egyéb módon fizetésképtelenné válna,
Megrendelő bármikor felmondhatja a szerződést a Szállító írásos ajánlott levélben történő
értesítése útján. Ebben az esetben a Megrendelő csak a már leszállított berendezések
megfizetésére kötelezhető, egyéb kártérítésre, vagy kártalanításra a Szállító nem tarthat igényt.”
Megrendelő vállalja, hogy a projekt előrehaladásához szükséges döntéseket a megfelelő időben
meghozza, és a kapott, elfogadást igénylő dokumentumokat, 5 munkanapon belül véleményezi,
illetve elfogadja,
Megrendelő vállalja, hogy a projekt szerinti, a Megrendelő által elvégzendő feladatokat, ha
szükséges a Szállítóval együttműködve elvégzi,
Megrendelő kötelezettsége a Szállítótól független (azaz a Szállítóval szerződéses kapcsolatban
nem álló), de a projekt megvalósításában részt vevő harmadik személyek által végzett, a
Szállító tevékenységével párhuzamosan folyó, vagy a Szállító szerződésszerű teljesítését
lehetővé tevő tevékenységek összehangolása a Szállító tevékenységével. A Szállító és harmadik
személyek tevékenységének nem megfelelő összehangolásából fakadó késedelem és kár a
Megrendelőt terheli. Amennyiben a Megrendelő a jelen pontban foglalt közreműködési
kötelezettségeinek késedelmesen, vagy nem megfelelő módon tesz eleget, úgy a teljesítési
határidő a késedelem időtartamával automatikusan meghosszabbodik.
Kapcsolattartó személyek:
Megrendelő részéről:

Szállító részéről:

név: ……………………………
cím: …………………………...
tel.: ……………………………
név: ……………………………
cím: …………………………...
tel.: ……………………………

9.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

9.1.

A kötbér:
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9.1.1

A Szállító kötbér felelősséggel tartozik, ha felróhatóan késedelmesen teljesít. A kötbérfizetési
kötelezettség a Megrendelő által előírt teljesítési határidő elmulasztásától kezdődik.

9.1.2

A teljesítési határidőkbe nem számít be az adott munka elvégzését akadályozó, bizonyíthatóan
a Szállító érdekkörén kívül bekövetkezett körülmények elhárításának időtartama, amennyiben
az adott körülmény elhárítása a Szállítótól, gondos eljárás mellett sem lett volna elvárható.
Ilyen körülménynek minősül a szerződés megkötésekor előre nem látható olyan lényeges
körülmény, vagy esemény, amelyért a Szállító bizonyíthatóan nem felelős és amely a szerződés
határidőben történő teljesítését megakadályozza, így különösen ha a késedelem oka:
- a Megrendelőnek, a Szállító teljesítéséhez szükséges előteljesítésének hiánya vagy
késedelme (pl. munkaterület átadásának késedelme, munkaterületre történő bejutás
akadályoztatása, tervelfogadás, egyeztetés késedelme, stb. – összefoglalóan
Megrendelői késedelem Ptk-ban meghatározott esetei)
- a késedelem oka a Szállítótól független és a projekt megvalósításában a Megrendelővel
létesített jogviszony alapján részt vevő harmadik személyek olyan magatartása, amely a
Szállító határidőben történő teljesítését késlelteti (összefoglalóan a Megrendelő
érdekkörében/megbízásából eljáró harmadik személyek késedelmével/hibás
teljesítésével okozott késedelem);

9.1.3

Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke nettó 300.000 Ft/nap. A Szállító mindaddig
köteles fenti késedelmi kötbér megfizetésére, ameddig késedelme fennáll.

9.1.4

A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott
és a kötbér összegével nem fedezett, igazolt kárának megtérítését követelje a Szállítótól.

9.1.5

A Szállító esetleges késedelmes teljesítések esetére nettó 9.000.000 forint, összegű pénzügyi
biztosítékot nyújt …………… formájában, az ajánlati dokumentációban meghatározott
feltételekkel, jelen szerződés aláírásával egyidejűleg .

9.2

A jótállás:

9.2.1. A Szállító köteles az általa szállított gépekre és berendezésekre (beleértve az eszközök minden
tartozékát és alkatrészét) és az elvégzett szolgáltatásokra ….. év jótállást vállalni. A jótállás
kezdő időpontja a sikeres átadás - átvételi eljárás lezárás. A jótállási idő alatt elvégzendő
garanciális karbantartási feladatok és garanciális javítások esetén a Szállító semmilyen
jogcímen nem számolhat fel költséget a Megrendelőnek, kivéve, ha a hiba a nem
rendeltetésszerű használatból ered, és /vagy a rendszer üzemeltetési költsége.
9.2.2. A Szállító a kereskedelmi forgalomban kapható (származékos vagy standard) dobozos
szoftvereknél az operációs rendszer, adatbázis kezelő rendszer esetében a licenctulajdonosok
által vállalt jótállási feltételeket köteles csak biztosítani.
9.2.3. A Szállító a vállalt jótállási idő alatt térítésmentesen köteles a hibás eszközöket és a
szoftvereket megjavítani, vagy újracserélni, kivéve, ha bizonyítja, hogy:


a Megrendelő a berendezést (eszközt) rendeltetésének nem megfelelően üzemelteti;
különösen de nem kizárólag ha a Rendszer meghibásodásának oka a Megrendelő részéről
szakszerűtlen, nem megfelelő, gondatlan használat, szándékosan, vagy gondatlanságból
elkövetett rongálás, vagy a gyártó által a termékleírásban, kezelői utasításban megadott
környezeti és egyéb feltételek biztosítása nélküli használat (pl. a gyártó által nem
támogatott hardver környezet, áramkimaradás, nem megfelelő légkondicionálás, a
megengedettől eltérő pára- és portartalom, stb.), illetőleg természeti csapás (a villámcsapás
másodlagos hatásait is idesorolva), háború, zendülés, sztrájk, vagy szabotázs
következménye, azzal, hogy a Szállító, mind az ajánlatadás, mind a teljesítés során
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figyelembe vette, hogy a szállítandó berendezéseknek olyan egyedi körülmények között is
rendeltetésszerűen kell működniük, amely körülmények már önmagukban is eltérnek az
átlagos környezeti és egyéb feltételektől!
a Megrendelő a Szállító hozzájárulása nélkül a berendezésen módosítást, javítást hajt végre;
(az illetéktelen beavatkozás esete) továbbá ha a hiba oka a Vállalkozó által szállított
terméknek a Vállalkozó engedélye nélkül történt áthelyezése, installálása. A felek közösen
rögzítik, hogy a Megrendelő vagy Megbízottja részéről ki és milyen műveleteket,
feladatokat hajthat végre az egyes berendezéseken, és azt milyen feltételekkel teheti meg.
a Megrendelő utasítására a Szállítónak a szolgáltatást a szerződésben meghatározott
feltételektől eltérően kell végrehajtania, azzal, hogy a megvalósítás során a Szállító feladat,
hogy a Megrendelők esetleges szakszerűtlen utasítás esetén erről a Megrendelőt írásban
értesítse, és csak akkor mentsül a felelősség alól, ha a szakszerűtlen utasítást a Megrendelő
továbbra is fenntartja,
a hiba nem a Vállalkozó által szállított termék meghibásodásából ered,
hibát a Számítógépes vírus okozta meghibásodás okozta,
a hibát Elemi kár okozta,
az energiaellátó rendszer zavarából keletkezett a meghibásodás,
A Megrendelő bejelentése megalapozatlan, illetve téves.

9.2.4. A jótállás nem terjed ki továbbá a Rendszerhez nem tartozó, de ahhoz kapcsolódó egyéb részek
és kapcsolódó rendszerek helytelen üzeméből, működéséből származó meghibásodásra.
9.2.5. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő bejelentése alaptalannak tekintendő,
amennyiben olyan hibajelenséget jelent be, illetve olyan eseményhez hívja a Vállalkozót, amely
hiba, vagy jelenség elhárítása kiképzett, vagy betanított felhasználótól elvárható, illetve a
hibajelenség elhárítása a Megrendelő saját hatáskörében elvégezhető, azzal, hogy a Szállító
felelőssége a szakszemélyzet megfelelő betanítása, továbbá, ha a hiba oka nem egyértelműen
megállapítható, akkor a hiba feltárásban részt kell vennie a Szállítónak, és ezt az esetet a felek
nem tekintik alaptalan bejelentésnek. A hiba okának feltárását a Szállító távkapcsolattal is
megoldhatja!
9.2.6. Indokolatlannak tekintendő a Megrendelő bejelentése abban az esetben is, ha a hibajelenségnek
a Vállalkozó szakembere megjelenésének előtti megszűnéséről a Vállalkozót nem értesíti.
Ebben az esetben a Megrendelő köteles a Vállalkozó kiszállási költségét megtéríteni.
9.2.7. Amennyiben Megrendelő a jótállás időtartama alatt a Vállalkozó által a szerződés alapján
leszállított szoftveren bármely módosítást a Vállalkozó előzetes beleegyezése nélkül hajt végre,
a módosítás időpontjától kezdve a Vállalkozó a jótállás időtartamának hátralévő részére
mentesül a jótállási és szavatossági kötelezettség teljesítése alól, azzal, hogy a felek közösen
rögzítik, hogy a Megrendelő vagy Megbízottja részéről ki és milyen műveleteket, feladatokat
hajthat végre az egyes berendezéseken, és azt milyen feltételekkel teheti meg.
9.2.8. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a megajánlott jótállási idő alatt bekövetkezett,
garanciális körbe eső meghibásodások üzemeltető általi faxon megküldött bejelentésétől
számítva szakembere 24.00 órán belül megjelenik a helyszínen felmérni és - a meghibásodás
nagyságára tekintettel amennyiben az szakmailag lehetséges 48 órán belül– kijavítani a jelzett
hibát. Amennyiben a Szállító ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Megrendelő a
Szállító kockázatára és költségére gondoskodik hiba kijavításáról.
9.2.9. Megrendelő köteles haladéktalanul, legkésőbb a tudomásszerződéstől számított 8 napon belül
értesíteni a Szállítót a szerződéses kötelezettség teljesítésével kapcsolatban felmerült bármilyen
hiányosságról.
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9.2.10. Amennyiben a Szállító 5 napon belül a hibás terméket nem cseréli, illetve javítja ki, úgy a
Megrendelő a Szállító kockázatára és költségére gondoskodik a hibásan teljesített áru
kicseréléséről, illetve kijavíttatásáról.
9.2.11. A kijavított, kicserélt berendezésekre a Szállító a garanciáját köteles kiterjeszteni.
9.2.12. Az Szállító a vállalt jótállási időtartamára (+45 napos lehívási idővel) köteles jólteljesítési
biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére, az alábbiak részletezettek szerint. A jólteljesítési
biztosíték megfelelő formában történő nyújtása a végszámla benyújtásának a feltétel.
Amennyiben a szállító a jótállási időre előírt szerződéses kötelezettségeinek, nem tesz eleget,
úgy a Megrendelő jogosult a biztosítékból lehívni, és a Szállító kockázatára és költségére
gondoskodni a hibásan teljesített áru kicseréléséről, illetve kijavíttatásáról.
9.2.13. A jólteljesítési biztosíték mértéke a jótállási időszak 1. évében a szerződés szerinti, Áfa nélkül
számított ellenszolgáltatás 5 %-a 2. évében a szerződés szerinti, Áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás 2,5 %-a, a 3. évtől a jótállási időszak végéig a szerződés szerinti, Áfa nélkül
számított ellenszolgáltatás 1,25 %-a
A jótállási idő első évére vonatkozó biztosítékot az ajánlati dokumentációban foglaltak szerint
a szerződéskötéskor bocsátja a Szállító a Megrendelő rendelkezésére. A második évre
vonatkozó, a nettó ajánlati ár 2,5 % -ának megfelelő mértékű biztosítékot legkésőbb a vállalt
jótállási idő első évének elteltekor tartandó „utófelülvizsgálati” eljárás megkezdésekor kell
szolgáltatnia a Szállítónak, és ha ennél hosszabb jótállást vállalt, akkor a vállalt jótállási idő
felénél (de minimum a 3. év végén) tartandó „utófelülvizsgálati” eljárás időpontjáig + 45 napig
kell érvényben maradnia.
A jótállási időből még esetlegesen fennálló időre vonatkozó, a nettó ajánlati ár 1,25 % -ának
megfelelő mértékű biztosítékot legkésőbb a vállalt jótállási idő felének (de minimum a 3.
évnek) az elteltekor tartandó utófelülvizsgálati eljárás megkezdésekor kell szolgáltatnia az
Ajánlattevőnek (Vállalkozónak), és annak a vállalt jótállási idő lejártakor tartandó
utófelülvizsgálati eljárás időpontjáig + 45 napig kell érvényben maradnia.
A Megrendelő a következő időszakra vonatkozó biztosíték átadását követően haladéktalanul
intézkedik az előző biztosíték felszabadításáról!
9.2.14. A jótállás első évére szóló jólteljesítési biztosíték összege a nettó szerződéses érték 5 %-a, azaz
………………… Ft, formája pedig…………………..
9.2.15. Amennyiben a jótállás időtartama alatt a Szállító szerződéses kötelezettségeit nem, vagy nem
szerződésszerűen teljesíti a Megrendelő jogosult - a Szállító értesítése mellett - a jólteljesítési
biztosíték terhére a munkát mással elvégeztetni.
9.2.16. Amennyiben az első évet követően nyújtandó bármelyik biztosíték nyújtására nem kerül sor az
itt meghatározott időpontokban, úgy a Megrendelő jogosult az adott időszakot követő
időtartamra vonatkozó biztosítékot az előző időszak biztosítékából lehívni, elkülönített
számlára elhelyezni, és a jólteljesítési biztosítékra előírt szabályok szerint felhasználni.
9.2.17. A biztosíték összege részletekben is igénybe vehető.
9.2.18. Amennyiben a biztosíték felhasználásra a jótállási idő lejártáig nem kerül sor, úgy a
megrendelő haladéktalanul intézkedik annak visszautalásáról, illetve felszabadításáról.
9.3
9.3.1

Teljesítési biztosíték:
A Szállító szerződést biztosító mellékkötelezettségként jelen szerződés aláírásával egyidejűleg
a megajánlott nettó ajánlati ára 5 % megfelelő összegű azaz …………………. Ft pénzügyi
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biztosítékot nyújt ……………. formájában nyújt arra az esetre ha az a szerződés teljesítését a
saját érdekkörében felmerült okból nem kezdi meg, vagy megkezdi, de nem fejezi be, az ajánlati
dokumentációba részletezett feltételeknek megfelelően..
10.

Pénzügyi feltételek:

10.1.

Az önerőből beszerzendő eszközök 100%-ban a Megrendelő saját forrásából kerül kifizetésre.
Ezen berendezésekre vonatkozóan külön számlát kell a teljesítés során kiállítani. Egy számla és
egy 10 % -os a végszámla állítható ki, amit a Megrendelő banki átutalással teljesíti a Kbt. 130.
§-ában foglaltaknak megfelelően, 30 napos fizetési határidő betartásával. A Megrendelő
előleget nem fizet.

10.2.

A rendszerfelügyelet díja önerőből kerül finanszírozásra, amelynek ellenértékét - a havonta
utólag kiállított számla alapján – a Megrendelő banki átutalással teljesíti a Kbt. 130. §-ában
foglaltaknak megfelelően, 30 napos fizetési határidő betartásával.

10.3.

A támogatásból megvalósuló berendezések esetén a Szállító által benyújtott számla (részszámla) kifizetése a szállítói finanszírozás keretében kerül sor, az ellenszolgáltatás összegének
15 %-a önrész, a további 85 % pedig támogatásból kerül megfizetésre, a teljesítés igazolásának
kiállítását követően, a 4/2011. (I.28.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembe vételével.

10.4.

A támogatásból megvalósuló beszerzés esetében háromhavonta, teljesítés arányosan bocsátható
ki számla, amennyiben a számla értéke eléri a nettó 75 millió Ft. A Szállító által benyújtott
(rész)számla kifizetése a Kbt. 130. § alapján Szállítói finanszírozással történik.

10.5.

A felek rögzítik, hogy a mindkét végszámla összegének el kell érnie minimum a nettó ajánlati
ár 10%-át. A két végszámla csak akkor nyújtható be, ha leszállított eszközök és berendezések
valamennyi előírt szabványnak való megfelelősége hitelt érdemlő módon igazolásra kerültek,
és a jótállás idejére szóló biztosíték a Megrendelő részére megfelelő formában átadásra került.

10.6.

A támogatásból megvalósuló berendezések esetén a számlán fel kell tüntetni a projekt pontos
megnevezését és számát (DDOP-5.1.2/B-09-2009-0001.), valamint a számlán külön tételként
kell feltüntetni a berendezések és azok üzembehelyezésének a költségeit.

10.7.

A fizetés mindkét estében átutalás útján, HUF-ban történik. A teljesítés igazolásnak minden
esetben a számla mellékletét kell képeznie! A kifizetés vonatkozásában az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § szerint kell eljárni.

10.8.

A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés
megtagadásáról legkésőbb a vállalkozó teljesítésétől számított tizenöt napon belül írásban
köteles nyilatkozni.

10.9.

A Megrendelő számla Megrendelő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül köteles
a számla ellenértéktét kiegyenlíteni (a számla kézhezvételének napja nem képezheti a felek
között megállapodás tárgyát).

10.10. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a Megrendelő a Ptk-ban meghatározott késedelmi
kamatot köteles fizetni a Szállító részére.
10.11. A számlák ellenértékét a megrendelő banki átutalással teljesítik a Kbt. 130. §-ában foglaltaknak
megfelelően.
10.12. A támogatásból megvalósított beszerzés tekintetében Szállító a szerződés elszámolható összege
max. 30%-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti. Az előleg kifizetésére a Kbt.
131.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 12.§, valamint a
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4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57.§ (1b) – (1g) pontjai szerint kerülhet sor azzal, hogy az
előleg kifizetésnek feltétele, hogy a Szállító előleg-visszafizetési biztosítékot nyújtson. Az
előleg a teljesítéssel arányosan kerül levonásra, elszámolásra a részszámlák és végszámla
értékéből.
A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77.§ (1a) bekezdése szerint: A 2007-2013 programozási
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a
Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 57. § (1b) bekezdésében
foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott
szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a
erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.
10.13. A szállítói előleget a Szállító – az előlegbekérő okirat benyújtásával – közvetlenül a KSZ-től
igényelheti a Megrendelő egyidejű értesítése mellett. A Megrendelő az értesítéstől számított 5
napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos észrevételeit a KSZ-nek. Ennek
hiányában a szállítói előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni.
10.14. A KSZ a Megrendelő, illetve az NFÜ által megbízott műszaki ellenőr nyilatkozatát is
figyelembe véve dönt a szállítói előleg igénylésének teljesítéséről.
10.15. A Szállító köteles a folyósított szállítói előlegről számlát kiállítani és azt a Megrendelő részére
megküldeni. A Megrendelő köteles a szállító által megküldött előleg-számlát annak beérkezését
követő 5 napon belül záradékolni és annak általa hitelesített másolati példányát a KSZ részére
időközi kifizetési igénylés keretében megküldeni.
10.16. A szállítói előleg jóváhagyott összegét a KSZ köteles az előlegbekérő okirat kézhezvételétől
számított 15 napon belül folyósítani a Szállító részére.
11.

Az átadás-átvétel:

11.1.

A Szállító kötelezettséget vállal valamennyi olyan dokumentáció, illetve információ átadására,
amely a készülékek, berendezések rendeltetésszerű használatához és karbantartásához
szükséges.

11.2.

A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha

a berendezés szállítása, az érvényes szabványok szerinti I. o. minőségben megtörtént,

az adott helyen telepítésre kerültek,

rendeltetésszerű használatra alkalmas,

üzembe helyezésre a szükséges engedélyek rendelkezésre állnak,

a betanítás és a zavartalan próbaüzem lezajlott,

a szállítás, a szolgáltatás a szerződés feltételei szerint történt, és csatolásra került a számla
mellé minden egyéb okmány, amit a fizetési feltételek előírnak.

11.3.

A Szállító az átadás-átvételi (üzembe helyezési) eljárás keretében, a teljesítés feltételeként
átadja:

két példányban a szállítási listát

magyar nyelvű kezelési és karbantartási útmutatót,

személyzet betanítását igazoló jegyzőkönyvet,

hatósági, forgalomba hozatali engedélyt,

terméktől függően érintésvédelmi mérési jegyzőkönyveket,

jótállással kapcsolatos iratokat.

A jegykiadó gépekhez: a pénztárgép gépkönyvet illetve az elektronikus naplót,

A beépített anyagok, eszközök minőségi bizonylatai
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az általa készített magyar nyelvű dokumentumokat egy példányban elektronikus
adathordozón.
Rendszertechnikai terv
Oktatási segédlet

12.

Felhasználói jogok:

12.1.

Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a leszállított berendezések tulajdonjogát azok
ellenértéknek megfizetésével mindenféle korlátozás nélkül megszerzi. A Szállító jelen
szerződés által elkészítendő szoftver, dokumentációk vonatkozásában a szoftver teljes szerzői
jogok védettségi idejére korlátlan de nem kizárólagos felhasználási jogot enged Megrendelő (és
későbbi esetleges jogutódja(i)) részére a jelen szerződésben foglalt vállalkozási díj fizetése
ellenében. Megrendelő Szállító által, jelen szerződés szerint létrehozandó szoftver
jogtisztaságával kapcsolatban kizár minden felelősséget. Amennyiben harmadik fél Szállító
munkájával kapcsolatban szellemi tulajdonságával összefüggésben jogi követeléseket támaszt
Megrendelővel szemben, úgy a Szállító köteles a Megrendelő helyett helytállni, perben történő
védekezéséhez minden tőle telhető segítséget megadni. Ennek megfelelően a Vállalkozó
köteles a Megrendelőt minden szempontból kártalanítani, továbbá köteles megóvni és
kártalanítani a Megrendelőt minden igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármely
szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy más védett jogok megszegése miatt merül fel
bármely Szállítói tevékenység következtében.

12.2.

A Megrendelő a jelen szerződés szerinti használati jogon túlmenően a szoftver vonatkozásában
semmilyen jogot – így különösen tulajdonjogot – nem szerezhet, különösen nem jogosult a
szoftvert a Szállító hozzájárulása nélkül terjeszteni, nyilvánosságra hozni, módosítani,
átdolgozni, az eredeti programnyelvről eltérő programnyelvre átírni, lefordítani, megbontani,
elemezni, fejleszteni, másolni, többszörözni, stb. A szoftverhez fűződő szerzői jogok, továbbá
a szoftverhez fűződő egyéb jogvédelem a Szállítót illeti meg. A szoftver alapját képező
technológiák, eljárások, módszerek, az ezekhez fűződő ismeretek, know-how és minden
szoftverdokumentáció a Szállító üzleti titka, a Szállítót illeti meg, és a Szállító ezzel
kapcsolatban minden jogát fenntartja, beleértve az azokról – akár jogszerűen vagy jogellenesen
– készített másolatokat és részmásolatokat. A szoftverek, megoldások, minden
szoftverdokumentáció szerzői jogvédelem alatt áll.

12.3.

A Megrendelő a szerzői jogokat védő megjegyzéseket köteles változtatás nélkül, minden
anyagon megtartani, valamint változatlan formában átvenni és alkalmazni a gépileg olvasható
anyag minden példányán. Mindazon jogok, amelyek jelen cím rendelkezései szerint nem illetik
meg a Megrendelőt, a Szállítónál maradnak és azokat a Szállító jogosult gyakorolni.

12.4.

A Megrendelő által jelen szerződés alapján szerzett felhasználási jogok jelen szerződés alatti
rendelkezésein túlmenően sem a Megrendelő, sem harmadik személy által tovább nem
engedélyezhetők. A Megrendelő mindent megtesz azért, hogy a szoftver használata során a
szerződésből eredően a Megrendelőt terhelő kötelezettségeket harmadik személyek is
betartsák.

12.5.

A Szállító által a jelen szerződés alapján leszállított akár kereskedelmi forgalomban kapható,
akár egyedi fejlesztésű szoftverekre vonatkozóan a Megrendelő a gyártói licencszerződésekben
meghatározott nem kizárólagos, nem átruházható felhasználói jogokat szerzi meg – az átadott
licencfeltételek szerint, azzal, hogy a továbbfejlesztési jog megilleti a Megrendelőt, így a
rendszert későbbi Megrendelő által történő fejlesztéséhez szükséges rendszer dokumentációkat,
fejlesztési dokumentációkat biztosítani kell a Szállítónak a Megrendelő részére.

13.

Alvállalkozó igénybevétele:

13.2.

A szerződést a vállalkozónak kell teljesítenie.
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13.3.

A teljesítésében - a 13.5. pont szerinti kivétellel - köteles közreműködni az olyan alvállalkozó
és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Szállító alkalmasságának
igazolásában.

13.4.

A vállalkozó köteles a megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni,
amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is,
hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll az Kbt. 56. § és az 57. § - a szerinti
kizáró okok hatálya alatt.

13.5.

Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban: alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a
közbeszerzési eljárásban részt vett a vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a
megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben alvállalkozó, ha a
szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott
lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy
annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a vállalkozó az új
alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a
vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

13.6.

Az alvállalkozó személye nem módosítható, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó
igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési
eljárásban az ajánlatok értékelésekor [Kbt. 63. § (4) bekezdése] meghatározó körülménynek
minősült.

13.7.

Az alvállalkozók munkavégzésének összehangolása a Szállító feladata. A Szállító az
alvállalkozó Szállítók jogellenes magatartásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el.

13.8.

A Szállító az alábbi 10% feletti alvállalkozókat veszi igénybe:
13.9. A Szállító az alábbi területen vesz igénybe 10% alatti alvállalkozót:
13.10. A Szállító az alábbi szervezetek kapacitására támaszkodik (Szállító alkalmasságának
igazolásában résztvevők):
14.

Egyéb feltételek:

14.1.

A szerződés lényeges feltételeit érintő kérdésekben - ideértve a felek által lényegesnek
minősített szerződéses feltételeket is - kizárólag felek képviselői jogosultak érdemben
nyilatkozni, esetlegesen a Kbt-ben foglaltak szerint szerződést módosítani, amely kizárólag
írásban tehető meg érvényesen.

14.2.

Abban az esetben, ha a vállalkozó csődbe menne, felszámolási eljárást kezdeményeznének
ellene, vagy egyéb módon fizetésképtelenné válna a megrendelő bármikor felmondhatja a
szerződést, vagy elállhat tőle a vállalkozó írásos ajánlott levélben történő értesítése útján.
Ebben az esetben a megrendelő csak a már elvégzett felújítások megfizetésére kötelezhető,
egyéb kártérítésre, vagy kártalanításra a vállalkozó nem tarthat igényt.
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14.3.

A vállalkozó tudomásul veszi, hogy
a) Nem fizethet, illetve nem számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek az Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) A szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendelő
számára megismerhetővé teszi és az c) pont szerinti ügyletekről megrendelőt
haladéktalanul értesíti.
c) A megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani ha:
c1.) a vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott feltételeknek.
c2.) a vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott feltételeknek.
A 14.3) pont c) pont szerinti felmondás esetén a vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

14.4.

Amennyiben a vállalkozó külföldi adóilletőségű úgy köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet a vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.

14.5.

Ha a jelen szerződés egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minősülnének, ezen
érvénytelenség nem érinti a szerződés egészét. A szerződés érvénytelenséggel nem érintett
rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők, az érvénytelen rendelkezés helyett a
rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell
alkalmazni, kivéve ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a szerződést a
Felek egyáltalán nem kötötték volna meg.

15.

Jogviták eldöntése:
Ezen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és a Kbt. szabályai az
irányadók. A Szerződő Felek jogvita esetén alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerint
bíróság kizárólagos illetékességének.

16.

Záró rendelkezések

16.1.

Jelen szerződés körébe eső minden jognyilatkozatot, továbbá az együttműködés során tett
intézkedéseket, valamint a jogkövetkezményt maga után vonó értesítést a felek kötelesek írásba
foglalni és azokat az átvételt egyértelműen igazolható módon a másik félnek megküldeni.

16.2.

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés tartalmát, továbbá a jelen szerződés keretei
között, valamint azt megelőzően – akár szóban, akár írásban, vagy bármely egyéb módon –
átadott, illetve bármilyen módon jelen szerződésre tekintettel tudomásukra jutott műszaki, jogi,
üzleti, avagy gazdasági információt, tényt, adatot, dokumentumot – ideértve, de nem csak erre
korlátozva know-howt, eljárásokat, a termékekre és a szoftverre vonatkozó információkat,
egyéb számítógépes programokat, terveket, szellemi termékeket, ezek elemeit – bizalmasan
kezelik, azt harmadik személlyel nem közlik, nyilvánosságra nem hozzák, kivéve, ha ahhoz az
átadó fél előzetesen írásban hozzájárult, vagy arra jogszabály alapján kötelesek.

16.3.

A felek a velük munkaviszonyban, tagsági viszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban állók, megbízottaik, vagy bármely egyéb jogcímen nevükben eljárók
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magatartásáért – ideértve a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettséget is – úgy felelnek,
mintha maguk jártak volna el. A titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli a
feleket. Nem jelenti jelen pont alatti rendelkezések megsértését a felek törvényes jogai
érvényesítése, illetve jogszabályban előírt kötelezettségeik teljesítése érdekében a szerződéssel
összefüggő információk illetékes hatóságok, illetve bíróságok, jogi szakértők, megbízott
könyvelő, könyvvizsgáló részére történő rendelkezésére bocsátása.
17.

Vis Major

17.1.

A Szállító nem tartozik felelősséggel, amennyiben a teljesítési határidőt a Szállító hatáskörén
kívülálló, Vis major események okozataként mulasztja el, továbbá amennyiben a teljesítés ilyen
ok miatt lehetetlenül el.

17.2.

Vis major események:
Az alábbiakban felsorolt események a Felek akaratán kívül álló – egyik félnek sem felróható –
körülményekként mentesítik a Feleket jelen megállapodás alapján terhelő kötelmeik teljesítése
alól, feltéve, hogy ezen körülmények a jelen megállapodás aláírását követően jönnek létre,
illetőleg a jelen megállapodás aláírását megelőzően jöttek létre, ám következményeik – melyek
meggátolják vagy késleltetik a szerződés teljesítését – az említett időpontban még nem voltak
előre láthatóak, így különösen:
(I)
(II)
(III)
(IV)

természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán és hasonlók);
tűz, robbanás, járvány;
radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,
rekvirálás vagy embargó;
(V) felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és
terrorcselekmények;
(VI) zendülés, rendzavarás, zavargások.
17.2.

A vis major események kihatásai:
Annak érdekében, hogy bármely vis major esemény a fentiekkel összhangban a megállapodásos
kötelmek teljesítését akadályozó tényezőként felhozható legyen, a jelen megállapodás
teljesítésében akadályozott félnek írásban tájékoztatnia kell a másik felet a fenti különleges
körülmények bekövetkeztéről. Ezt a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül kell megtenni
azt követően, hogy az illető szerződő Fél felismerte a kötelmek teljesítése alól mentesítő
indokként felhozható körülmények felmerültét. A fenti értesítésben meg kell jelölni a teljesítés
várható késedelmi időszakát is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban.
Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik felet is értesíteni kell
(írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a mentesülés indokát
jelentő különleges körülmények miatt késedelmes intézkedéseket mikor foganatosítják.
A megállapodás teljesítésnek valamely vis major jellegű esemény következtében 1 (egy)
hónapon túli késedelme esetén, a felek megvitatják a jelen megállapodás megfelelő
módosítását.
A felek megállapodtak abban, hogy a Szállító az általa megajánlott eszközök helyett, kétséget
kizáróan igazolható olyan vis maior helyzetben amikor pl:a termék gyártásának megszűnik, a
márkanév megváltozik, vagy időszakosan az adott termék beszerezhetetlen, a Szállító azonos
(műszakilag egyenértékű), vagy jobb műszaki jellemzőkkel bíró terméket szállítására is
jogosult, azzal, hogy az egyenértékűséget műszaki dokumentációval köteles alátámasztani, és
ez az szerződéses összeget nem módosíthatja.
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18. Felelősség korlátozás
18.1

A Szállító a kapcsolódó, közvetett, vagy következményes károkért (ideértve többek között az
üzleti tevékenység félbeszakadása, vagy üzleti információk elvesztése miatt felmerülő károkat,
az elmaradt hasznot és a károk elhárítása kapcsán felmerült költségeket is) amennyiben ezen
károk felmerüléséért nem felel, semmiféle felelősséget nem tartozik, a jogszabályi nem
megfelelőségből és a rendszer nem megfelelő működési hibájából adódó károkért viszont a
Szállítónak teljes felelősséggel tartozik.

18.2

A Szállító a Megrendelőnél, vagy harmadik személynél adatvesztésből, adatsérülésből eredő
károkért nem tartozik felelősséggel, ha ezen károk felmerülésért felelősség nem terheli. Ha a
kárt a Szállító szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása okozta, vagy az a jogszabályi
nem megfelelőségből és/vagy a rendszer nem megfelelő működésének hibájából ered, a
Szállítónak az okozott kárért teljes felelősséggel tartozik.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a szerződéshez csatolt mellékletek.
A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Mellékletek:
Szállítási és pénzügyi ütemezés
Részletes Költségvetés
Ajánlati dokumentáció II kötete
Műszaki specifikáció
Projektterv (a szerződéskötést követően kerül kidolgozásra)
A szerződés mellékleti fizikailag nem kerülnek csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, de a Szerződő
felek számára ismert azok tartalma, ezért az itt felsorolt iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a
jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és a szerződéssel együtt értelmezendőek.
Kaposvár, 2013. ………
…..…....................................
Megrendelő

………................................
Szállító
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V. Fejezet
AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK
JEGYZÉKE
Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke
-

-

-

-

-

-

Tartalom jegyzék
Olvasólap (1. számú melléklet)
Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása
Nyilatkozat és igazolások a kizáró okok fenn nem állásáról:
 az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-11. §-ai szerint
kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
 az ajánlattevő által bevont alvállalkozókra és gazdasági szereplőkre vonatkozó
Kbt. 56.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozat ( 2. számú melléklet)
 a Kbt. 56.§ (1) k) pont kc) alpontja szerinti nyilatkozat, ( 2. számú melléklet)
 a Kbt. 56.§ (2) szerinti nyilatkozat, ( 2. számú melléklet)
Az utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóból az
eredménykimutatás (SZJA tv. szerinti adóbevallása) benyújtása. Amennyiben az
ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a
beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Nyilatkozat az előző három évi teljes, valamint a közbeszerzés tárgyának árbevételéről
a felhívásban előírtak szerint. (3. számú melléklet)
Szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról szóló biztosítási kötvény és a díjfizetés
igazolása másolatban,
Az előző három év legjelentősebb referenciáinak ismertetése és igazolása a
felhívásban előírtak szerint. (4. számú melléklet)
A bevonni kívánt szakemberek bemutatása, és a szükséges okiratok csatolása a
felhívásban előírtak szerint bemutatás, (5.-6. számú melléklet)
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban
ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével
azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt, továbbá csatolni kell a kezesség vállalására
vonatkozó nyilatkozat is adott esetben. (7.8.9. számú melléklet)
A minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek bemutatása, az érvényes ISO
9001 -es tanúsítványának csatolásával, vagy az Európai Unió más tagállamában
bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány, továbbá az egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai.
Az ajánlatban meg kell jelölni (10. számú melléklet)
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a
százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak
működni.
Konzorciális szerződés (amennyiben releváns) a felhívásban foglalt minimális
tartalommal,
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-

-

-

-

-

-

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő(k), a bemutatott alvállalkozó(k), alkalmasság
igazolásához igénybe vett gazdasági szereplő képviseletére (cégjegyzésére) jogosult
személy aláírási címpéldányát vagy ezzel egyenértékű okmányát (a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát) másolatban. Amennyiben az
előzőekben felsoroltak a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok
megtételére munkavállalójukat képviseleti joggal ruháznak fel, az ajánlathoz csatolni
kell ezen meghatalmazás eredeti példányát.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlati
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 60.§ (3) bekezdése), (11. számú melléklet)
Nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 60.§
(5) bekezdése). (12. számú melléklet)
Magyar fordítások. (amennyiben releváns)
Nyilatkozat, hogy a megajánlott termékeknek kell –e nemzeti elbánást nyújtani (13.
számú melléklet)
Csatolni kell a teljes ajánlatot elektronikusan, pld: pdf. formátumban, az ajánlat
mellékleteként -CD-n vagy más adathordozón
Abban az esetben, ha a cégkivonat a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon nem érhető
el, akkor az ajánlatban csatolandó az ajánlattevő(k), alvállalkozó(k) és kapacitást
biztosító szervezet(ek) esetében az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napnál
nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata. Egyéni vállalkozó esetében csatolandó a
vállalkozói igazolvány egyszerű másolata.
Nyilatkozni kell a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátása
tekintetében. (14. számú melléklet)
Amennyiben az ajánlatot a cégszerű aláírásoknál nem cégjegyzésre jogosult képviselő
írta alá, hanem olyan személy aki(k) meg vannak hatalmazva arra, hogy Ajánlattevő
nevében eljárjanak, akkor a két tanú előtt adott meghatalmazás eredeti példányát is
csatolni kell az ajánlatban
Az egyes berendezések árát tartalmazó részletes költségvetést, (15. számú melléklet)
A megajánlott berendezések szakmai specifikációnak való megfelelőséget
bemutató részletes leírását.
Részletes projektmenedzsment terv (II kötet 9. pont)
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1. sz. melléklet
FELOLVASÓ LAP
(minta)

1. Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) neve (i):
2. Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) székhelye (i):
3. Az értékelési résszempontokra tett megajánlások:
Részszempont
1. A beszerzendő berendezések, eszközök és az
azokhoz kapcsoló szolgáltatások nettó ajánlati ára
(nettó Ft)

Megajánlás

Ft

Ezen belül:
a) Támogatásból beszerzendő rendszer, eszközök és
berendezések nettó ára:

Ft

b) Az önerőből beszerzendő eszközök nettó ára:

Ft

2. A kötelező 2 (két) éven felül vállalt jótállás
időtartama
3. Az önerőből finanszírozott rendszerfelügyelet
díja, a rendszer üzembe helyezését követő 5 évig
(nettó Ft)

4. Dátum:
5. Cégszerű aláírás
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2 év + ……………Év

Ft

2. sz. melléklet
Nyilatkozat a kizáró okokra vonatkozóan
(I)
Az alvállalkozókra és a teljesítésbe bevont gazdasági szereplőkre, valamint a Kbt. 56.§ (1) bek. k) pont
kc) alpontjára, és az 56.§ (2) bekezdésre vonatkozóan
Alulírott …………………….. (név), a ……………………..……………..… (az Ajánlattevő
megnevezése) képviseletében eljárva
az alábbi nyilatkozatot teszem:
1./ Nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a szerződés teljesítéshez és/vagy az alkalmasság
igazolásához nem vesz igénybe az 56. §. (1) bekezdésben megfogalmazott kizáró okok hatálya alá
tartozó alvállalkozót, gazdasági szereplőt.
2./Nyilatkozom, hogy az általam jegyzett céget szabályozott tőzsdén: jegyzik / nem jegyzik.*
a)**Mivel a céget nem jegyzik szabályozott tőzsdén, nyilatkozom, hogy a tényleges tulajdonosok ***
nevei és állandó lakhelyei az alábbiak:
A tényleges tulajdonosok neve****

Állandó lakóhelye

VAGY

b) A társaságnak a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen!
3./ *****Nyilatkozom, hogy az általam képviselt cégben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal:
a) Nem rendelkezik jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság
VAGY.
b) Az alábbi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság
rendelkezik.
Név

Székhely

Nyilatkozom, hogy a fenti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság
vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.
Kelt: ………….., 2013. …………….
PH
Cégszerű aláírás
* Értelem szerűen töltendő ki
** Ha a céget nem jegyzik szabályozott tőzsdén akkor ki kell tölteni!
*** pénzmosásról szóló törvény 3. § r) tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a
szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a
közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi
követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (2) bekezdésében
meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,****
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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 leendő
kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem
határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának
legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár;
****Meghatározó befolyás (Ptk.685/B (2)
(2) A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve
részvényese és
a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására,
illetve visszahívására, vagy
b) a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a
szavazatok több mint ötven százalékával.

**** Értelem szerűen töltendő ki
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KIZÁRÓ OKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT (II)
A Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i) pontja tekintetében
Alulírott …………………….. (név), a ……………………..……………..… (az Ajánlattevő
megnevezése) képviseletében eljárva az alábbi nyilatkozatot teszem:
1./ Nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég nem tartozik a Kbt. 56. §. (1) bekezdés f) és i)
pontjainak hatálya alá, mely szerint:
Kbt. 56. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott
és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a
jogerősen megállapított időtartam végéig;
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével
kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született
jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési
kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül
nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben
fizetett;
Kelt: ………….., 2013. …………….
PH
Cégszerű aláírás
FIGYELEM: Az ajánlattevő nyilatkozatát közjegyzőnek, vagy gazdasági, illetve szakmai
kamarának kell hitelesítenie!
a kizáró okok igazolására csatolni kell továbbá:
- amennyiben az ajánlattevő nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában, úgy
csatolni kell az illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást arról,
hogy az igazolás kiállításának időpontjában van-e a gazdasági szereplőnek a hatóság által
nyilvántartott köztartozása, és ha van, milyen időpontban járt le a gazdasági szereplő arra vonatkozó
fizetési kötelezettsége és annak megfizetésére halasztást kapott-e, illetve milyen időtartamú halasztást
kapott egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország
jogszabályai alapján – nincs, vagy ha van, a megfizetésére halasztást kapott;
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3. számú melléklet
NYILATKOZAT ÁRBEVÉTELRŐL
Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
ajánlattevő /közös ajánlattevő /alvállalkozó /alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő*
cégjegyzésre jogosult képviselője „Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.nél” tárgyú projekt megvalósítása során Integrált Utastájékoztatási és Forgalomirányítási Rendszert
kiépítése szállítási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban felelősségem tudatában
nyilatkozom, hogy az előző három évben (2010., 2011. 2012.) cégünk teljes, valamint a közbeszerzés
tárgyából származó nettó árbevétele az alábbiak szerint alakult:
Év

Teljes nettó árbevétel, Ft

2010.
2011.
2012.
Év

Közbeszerzés tárgyából (valós idejű elektronikus
utastájékoztató és forgalomirányító rendszer
szállítása és telepítése) származó nettó árbevétel, Ft

2010.
2011.
2012.

Kelt: ………….., 2013. …………….

PH
Cégszerű aláírás
* Értelemszerűen azt a személyt kell megnevezni, akinek a forgalma bemutatásra kerül.

42

4. sz. melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT*
a felhívásban előírt referenciákra vonatkozóan
Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
ajánlattevő /közös ajánlattevő /alvállalkozó /alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő** cégjegyzésre jogosult képviselője „Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos
Volán Zrt.-nél” tárgyú projekt megvalósítása során Integrált Utastájékoztatási és Forgalomirányítási
Rendszert kiépítése szállítási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban felelősségem
tudatában nyilatkozom, hogy cégünk legjelentősebb, közbeszerzés tárgyára vonatkozó, a felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 3 évben az alábbiak szerint alakultak:
A szerződést
kötő másik fél
megnevezése,
székhelye,
a megrendelő
részéről
referenciát
adó személy
neve,
telefonszáma

Teljesítés
ideje
(kezdéssikeres
befejezés
év, hó
nap)

Név:

Kezdés:
.. év .. hó
.. nap
Befejezés:
.. év .. hó
.. nap

Székhely:
Felvilágosítást
adó neve:
Telefonszáma:

Teljesítés
helye

Ellenszolgáltatás
nettó
összege, Ft

Szállítás tárgya és
darabszámok, a
főbb műszaki
paraméterek
(legalább a
megállóhelyi
elektronikus
utastájékoztató
eszköz,
járműfedélzeti
számítógép,
forgalomirányító
központ, és
diszpécser állomás
mennyiségének
megadásával)

Saját
teljesítés
nagysága

………….
Ft

A teljesítés
az
előírásoknak
és a
szerződésnek
megfelelően
történt-e?

Igen / nem

Kelt: ………….., 2013. …………….
PH
Cégszerű aláírás

Felhívjuk a Tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmasság igazolható,
ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy
aláírt igazolással;
ha a szerződést kötő másik fél ettől eltérő egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az
ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
* Értelemszerűen azt a személyt kell megnevezni, akinek a referenciái bemutatásra kerülnek.
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5. sz. melléklet
Nyilatkozat a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt
szakemberek tekintetében
Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
ajánlattevő /közös ajánlattevő /alvállalkozó /alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő*
cégjegyzésre jogosult képviselője „Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.nél” tárgyú projekt megvalósítása során Integrált Utastájékoztatási és Forgalomirányítási Rendszert
kiépítése szállítási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban felelősségem tudatában a
szerződés teljesítésébe bevonni kívánt felelős műszaki vezető(k) tekintetében az alábbi személyeket
(szervezeteket) mutatom be:
Név

………………

………………

………………

………………

………………

Terület

A szakember
okiratai az ajánlat
melyik oldalán
található

Projektvezető:
közlekedési, vagy jármű gépész (autógépész) mérnöki
felsőfokú végzettséggel, az előírt végzettség megszerzése
után
legalább 5 év szakmai gyakorlattal, valamint rendelkezik
informatikai projekt tervezésében és/vagy megvalósításában
gyakorlattal, továbbá legalább 1 db 100 millió HUF-ot
meghaladó közlekedés-informatikai projekt megvalósításban
részt vett
Projektvezető helyettes:
közlekedési vagy jármű gépész (autógépész) mérnöki
felsőfokú végzettséggel és az előírt végzettség megszerzése
után legalább 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező
szakemberrel, aki legalább 1 db 100 millió HUF-ot
meghaladó közlekedés-informatikai projektmegvalósításban
részt vett
Informatikus
Informatikus, aki felsőfokú informatikai végzettséggel és az
előírt végzettség megszerzése után programozóként legalább
3 év szakmai gyakorlattal rendelkezik és legalább 1 db 100
millió HUF-ot meghaladó közlekedés-informatikai
projektmegvalósításban részt vett.
autóvillamossági szerelő, vagy műszerész végzettségű
szakemberrel, aki legalább 2 olyan projekt elvégzésében részt
vett, ahol autóbuszokba elektronikai eszközök beszerelését
végezte el.

Kelt: ………….., 2013. …………….
PH
Cégszerű aláírás
Mellékeljük a szakember:
- végzettséget igazoló okiratokat másolatban,
- a szakember által aláírt önéletrajzot, (az önéletrajznak minimálisan a személyes adatokat (jelenlegi
munkahelyet is), a szakmai tapasztalatot és azon projekt érékét, tárgyát kell megadni, amelyben a
szakember részt vett, a projektek időtartamának pontos megjelölésével (év, hó, nap)
nem saját állományú (munkaviszonyban, vagy tagi jogviszonyban foglalkoztatott) dolgozó esetén a
szakember által aláírt rendelkezésre állást igazoló okirat.
* *A megfelelő rész aláhúzandó!
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6. sz. melléklet
Nyilatkozat rendelkezésre állásáról
A „Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.-nél” tárgyú projekt
megvalósítása során Integrált Utastájékoztatási és Forgalomirányítási Rendszert kiépítése szállítási
szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott ………………. (szül: ………………………………... an.: ……………………………….,
cím:……………………………………..), mint a ………………………… (ajánlattevő neve)
(székhely: …………………………..) ajánlattevő által mint ………………. .................
………………………… (projektvezető / projektvezető helyettes / informatikus/ autóvillamossági
szerelő, vagy műszerész*) szakember kijelentem, hogy részt veszek a fent említett közbeszerzési
eljárásban.
Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni és dolgozni kívánok a
szerződés teljesítésének ideje alatt az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan
önéletrajzomat benyújtották:
Mettől

Meddig

szerződéskötéstől

a szerződés teljesítéséig

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszakra
vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból
akadályoznák.
Kelt: ………………………
………………………………
aláírás
Előttünk mint tanúk előtt:
Név: …………………………………

Név:…………………………………

Cím:………………………………….

Cím:………………………………….

Aláírás: …………………………………

Aláírás: …………………………………

* Értelemszerűen az adott szakemberre vonatkozó részt megjelölni
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7. sz. melléklet
NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁHOZ IGÉNYBE VETT MÁS
SZERVEZETEK TEKINTETÉBEN
Alulírott
………………………
(név),
a
……………………………
(cégnév)
……………………………………………(székhely) képviseletében eljárva „Közösségi közlekedés
színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.-nél” tárgyú projekt megvalósítása során Integrált
Utastájékoztatási és Forgalomirányítási Rendszert kiépítése szállítási szerződés keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárásban, n y i l a t k o z o m , hogy az alkalmasság igazolásához az alábbi szervezetek
kapacitásaira (is) támaszkodunk:
Az alkalmassági
követelmény
felhívás szerinti
pontjának
megjelölése

AF …. / ….. pontja

AF …. / ….. pontja

AF …. / ….. pontja

Kapacitásait
rendelkezésre bocsátó
szervezet neve,
székhelye

Név: …………………….
Székhely:
……………………..

Név: …………………….
Székhely:
……………………..

Név: …………………….
Székhely:
……………………..

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevételének
módja *
A/ Amennyiben a megjelölt szervezet által rendelkezésre bocsátott
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe
fogja venni, nevezze meg, milyen módon kerül erre sor a teljesítés
során!
………………………………………….
…………………………………………..
B/ ha az alkalmassági követelmény a korábbi referenciákra,
teljesítésekre vonatkozik, nyilatkozzon arról, hogy milyen módon
vonja be a teljesítés során a kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezetet, amely lehetővé teszi e szervezet szakmai tapasztalatának
felhasználását a szerződés teljesítése során:
…………………………………………………………………………….….
C/ ha a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – olyan
erőforrásokra hivatkoznak, amiket a szerződés teljesítése során
ténylegesen nem lehet igénybe venni a kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezetet cégszerűen aláírt nyilatkozatát kell csatolni,
amelyben e szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére
kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére,
amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával
vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más
biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.

Kelt: ………….., 2013. …………….
PH
Cégszerű aláírás
*Értelemszerűen egy kapacitás esetében csak az egyik sort kell kitölteni!
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8. sz. melléklet
NYILATKOZAT ERŐFORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL *

Alulírott ……………………… (képviselő neve), a …………………………… (kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet neve) …………………………………………… (székhely)
képviseletében eljárva „Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.-nél” tárgyú
projekt megvalósítása során Integrált Utastájékoztatási és Forgalomirányítási Rendszert kiépítése
szállítási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban, n y i l a t k o z o m , hogy a
…………………………. (ajánlattevő neve) ajánlattevő által az alkalmasság igazolásához megjelölt,
szervezetünk által rendelkezésre bocsátott ……………………….. (erőforrás(ok) megnevezése)
erőforrások a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre állnak majd.
Kelt: ………….., 2013. …………….
PH
Cégszerű aláírás

* az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő mellett igénybevett más szervezet tölti ki, amennyiben
ajánlattevő az alkalmasság igazolásához más szervezet erőforrásaira, kapacitására is támaszkodik;
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9. sz. melléklet
NYILATKOZAT KEZESSÉG VÁLLALÁSRÓL*

Alulírott ……………………… (képviselő neve), a …………………………… (kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet neve) …………………………………………… (székhely)
képviseletében eljárva „Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.-nél” tárgyú
projekt megvalósítása során Integrált Utastájékoztatási és Forgalomirányítási Rendszert kiépítése
szállítási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban, n y i l a t k o z o m , hogy a
…………………………. (ajánlattevő neve) ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet
vállalunk az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok
érvényesítésével nem térült meg.
Kelt: ………….., 2013. …………….
PH
Cégszerű aláírás
* Csak akkor kell csatolni, ha a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – olyan
erőforrásokra hivatkoznak, amiket a szerződés teljesítése során ténylegesen nem lehet igénybe venni

48

10. sz. melléklet
Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdése a)-b) pontjaira, valamint a Kbt. 55. § (5) bekezdésére
vonatkozóan
Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
ajánlattevő /közös ajánlattevő /alvállalkozó /alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő*
cégjegyzésre jogosult képviselője „Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.nél” tárgyú projekt megvalósítása során Integrált Utastájékoztatási és Forgalomirányítási Rendszert
kiépítése szállítási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban,
az alábbi nyilatkozatot teszem:
1./ Nyilatkozom a Kbt. 40 § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés alábbi része (részei)
tekintetében kívánunk alvállalkozó(ka)t igénybe venni:
[Ajánlattevő tölti ki, nemlegesség esetén „nem vesz igénybe”megjelöléssel!]

2./ Nyilatkozom a Kbt. 40 § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy fent megjelölt rész(ek) tekintetében a
közbeszerzés értékének 10%-át* meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe
venni, az alábbi százalékos arányban:
[Ajánlattevő tölti ki, nemlegesség esetén „nem vesz igénybe”megjelöléssel!]
A 10% feletti alvállalkozó neve és címe

Az igénybevétel %-os aránya*

Név: ……………………..

A közbeszerzés azon része,
melybe az alvállalkozó
bevonásra kerül

…%

Cím: ……………………..
* Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen
arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 26.§ -a szerint ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés
értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor
nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként
kell, hogy szerepeljen.

3./ Nyilatkozom, hogy a Kbt. 55.§ (5) bekezdése értelmében az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés céljából más szervezet kapacitására:
nem támaszkodunk

vagy

támaszkodunk

(értelemszerűen kell megjelölni)
(Amennyiben támaszkodnak, úgy ebben az esetben „NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁHOZ
IGÉNYBE VETT MÁS SZERVEZETEK TEKINTETÉBEN” megnevezési okirat is csatolni kell az ajánlathoz!

Kelt: ………….., 2013. …………….
PH
Cégszerű aláírás
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11. sz. melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 60. § (3) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN
„Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.-nél” tárgyú projekt megvalósítása
során Integrált Utastájékoztatási és Forgalomirányítási Rendszert kiépítése szállítási szerződés
keretében”
Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
cégjegyzésre jogosult képviselője — az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi
formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően
– a Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az ajánlati
felhívásban, a dokumentációban és a szerződésben foglalt valamennyi feltételt megismertük,
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.
Ennek megfelelően a szerződést — amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk —
megkötjük, és a felolvasólapon szereplő ajánlati áron, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban
meghatározott feltételekkel teljesítjük.
Kelt: ………….., 2013. …………….
PH
Cégszerű aláírás
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12. sz. melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 60. § (5) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN
„Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.-nél” tárgyú projekt megvalósítása
során Integrált Utastájékoztatási és Forgalomirányítási Rendszert kiépítése szállítási szerződés
keretében”
közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek meg kell tenni.

Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel
kijelentem, hogy vállalkozásunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
törvény szerint
-

mikrovállalkozásnak, *

-

kisvállalkozásnak,*

-

középvállalkozásnak minősül, *
nem tartozik a törvény hatálya alá, tekintettel arra, hogy nem felel meg a KKVtv. 3. § (1) –
(3) bekezdésében meghatározott kritériumoknak.*
nem tartozik a törvény hatálya alá, tekintettel arra, hogy a KKVtv. 3. § (4) bekezdésének
hatálya alatt áll. *

-

*A megfelelő rész aláhúzandó!

Kelt: ………….., 2013. …………….
PH
Cégszerű aláírás
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13. sz. melléklet
NYILATKOZAT NEMZETIELBÁNÁSRA VONATKOZÓAN
„Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.-nél” tárgyú projekt megvalósítása
során Integrált Utastájékoztatási és Forgalomirányítási Rendszert kiépítése szállítási szerződés
keretében”
Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: …………………….…)
cégjegyzésre jogosult képviselője a „……………………….” tárgyú közbeszerzési eljárásban
felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy cégünk az ajánlatában - az áruk összértéke tekintetében 

ötven százalékot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára
nemzeti elbánást kell nyújtani.
VAGY
 ötven százalékot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nem
kell nemzeti elbánást nyújtani.*

Kelt: ………….., 2013. …………….

PH
Cégszerű aláírás

*

megfelelő aláhúzandó
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14. sz. melléklet

Nyilatkozat a biztosítékokra vonatkozóan
„Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.-nél” tárgyú projekt megvalósítása
során Integrált Utastájékoztatási és Forgalomirányítási Rendszert kiépítése szállítási szerződés
keretében”
Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
ajánlattevő /közös ajánlattevők*) cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában vállalom,
hogy az általam képviselt szervezet a teljesítési, jólteljesítési és a kötbérre vonatkozó biztosítékokat,
továbbá ha előleget igényelne, akkor az előleg visszafizetésére vonatkozó biztosítékot határidőre az
ajánlatkérő / megrendelő rendelkezésére bocsátja.
Kelt: ………….., 2013. …………….

PH
Cégszerű aláírás
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15. sz. melléklet

KÖLTSÉGVETÉS
TÁMOGATOTT MŰSZAKI TARTALOM
Rendszerelem

Mennyiség
(db)

Szoftver modulok
Utastájékoztatási szoftver modulok


pályaudvari audiovizuális utastájékoztatás

1



pályaudvari GPS alapú órarendszer

1

Forgalomirányítási szoftver modulok


Transmodel adattár

1



Forgalom előkészítést támogató szoftver modulok integrálása
vagy kiváltása

1



Kommunikációs modul

1



Forgalom lebonyolítást támogató szoftver modulok
1.
(forgalomirányítás, diszpécser környezet)

1



Forgalmi elszámolásokat
integrálása vagy kiváltása



Elektronikus menetlevél vezetése

támogató

szoftver

modulok

1
1

Értékesítés


Elővétel, helyfoglalás

1



Értékesítést támogató szoftver modulok

1



Törzsutas programot támogató szoftver modulok

1
1

Rendszerintegráció
Hardver környezet
Diszpécser központ

5

Szerver környezet kialakítása

5

Utastájékoztató eszközök
Indítóállási információs tábla

50

Információs kijelző (Barcs, Csurgó, Tab)

3

Induló és érkező összesítő kijelző tábla (Kaposvár, Siófok)

4

Induló és érkező összesítő kijelző tábla (Marcali, Nagyatád)

4

Megállóhelyi dinamikus napelemes utastájékoztató tábla

4

Megállóhelyi napelemes tábla

1

Járműkörnyezet
Front kijelző tábla

200

Oldal kijelző tábla

200

Beltéri akusztikus utastájékoztatás

200

Integrált fedélzeti egység


Járműkörnyezet kialakítása

80



Meglévő környezet integrálása vagy kiváltása

120



A járművek műszaki felügyeletét támogató fedélzeti szenzor
környezet kialakítása

200



Forgalomirányítást támogató szoftver modul

200
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Nettó
egységár
Ft/db

Nettó
összár



Utastájékoztatást támogató szoftver modul

200



Fedélzeti értékesítést támogató szoftver modulok

200

Központi szolgáltatások igénybevétele
Transmodel adatok (adatbázis) biztosítása

1

Transmodel audit szolgáltatás

1
Nettó összár:

NEM TÁMOGATOTT MŰSZAKI TARTALOM
Rendszerelem

Mennyiség
(db)

Nettó
egységár
Ft/db

Hardver környezet
Törzsutas kártya

500

Szoftver modulok
Internetes és mobiltelefonos utastájékoztatás

1

Integrált fedélzeti egység (opció)


Fedélzeti értékesítést támogató modul

200



Üzemanyag szintmérés

200
Nettó összár:

A RENDSZERFELÜGYELET DÍJA
-

Első évben:
Második évben:
Harmadik évben:
Negyedik évben:
Ötödik évben:

nettó …. Ft/hó+ Áfa azaz ……………… forint /év díj + Áfa
nettó …. Ft/hó+ Áfa azaz ……………… forint /év díj + Áfa
nettó …. Ft/hó+ Áfa azaz ……………… forint /év díj + Áfa
nettó …. Ft/hó+ Áfa azaz ……………… forint /év díj + Áfa
nettó …. Ft/hó+ Áfa azaz ……………… forint /év díj + Áfa

ABC
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Nettó
összár
Ft
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3
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4
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4
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6
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6
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