RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

„Szállítási szerződés összesen 30 db új szóló autóbusz beszerzésére” tárgyú,
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban.
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A.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1

A közbeszerzés tárgya: Szállítási szerződés összesen 30 db új szóló autóbusz
beszerzésére.
Jelen részvételi dokumentáció nem mindenben ismétli meg a részvételi
felhívásban foglaltakat, a részvételi dokumentáció a részvételi felhívással
együtt kezelendő. Amennyiben a részvételi felhívás és a részvételi
dokumentáció között eltérés adódik, úgy a részvételi felhívás a mértékadó.

1.2

A részvételre jelentkezőnek kell
elkészítésével és benyújtásával
ajánlatkérő semmilyen esetben
felmerüléséért, függetlenül a
kimenetelétől.

1.3

A részvételre jelentkezőknek a részvételi dokumentációban közölt
információkat bizalmas anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek
semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak ezen harmadik fél nem
készít és nyújt be ajánlatot a részvételre jelentkező számára a munka egy
részére vonatkozóan, valamint a Kbt. által szükséges és megengedett
békéltetési és jogorvoslati eljárásokban való felhasználását.

viselnie minden, a részvételre jelentkezés
kapcsolatban felmerülő költséget. Az
sem tehető felelőssé ezen költségek
részvételi szakasz lefolyásától vagy

Sem a részvételi dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem
lehet másra felhasználni, mint az abban leírt munkák céljára.
1.4

A szállítások elvégzésére kötendő szerződés odaítélésére lefolytatott
közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
(továbbiakban, mint Kbt.) alapján kerül lebonyolításra.
Az ajánlatkérő feltételezi, hogy részvételre jelentkező ismeri a jelen
közbeszerzési eljárásra vonatkozó hatályos magyar jogi előírásokat, továbbá a
részvételi felhívásban és a részvételi dokumentációban megfogalmazott
előírásokat. A részvételre jelentkező részvételi jelentkezésének benyújtásával
elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint a részvételi jelentkezés
benyújtásakor ismert jogszabályokkal.
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2.

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ISMERTETÉSE

2.1

A közbeszerzési eljárás tárgya:
Szállítási szerződés összesen 30 db új szóló autóbusz beszerzésére.

2.2

A közbeszerzési eljárás mennyisége:
Ajánlatkérő az alábbiak szerint határozza meg a beszerzésre kerülő
autóbuszok elvárt műszaki paramétereit azzal, hogy az itt meghatározott
paraméterek kötelező előírások, azok tekintetében tárgyalást ajánlatkérő nem
folytat le:
• Hosszúság: max. 12.000 mm.
• A gépjárművezető számára egyértelmű jelzés legyen ajtónként azok nyitott
vagy zárt állapotáról.
• A leszállási szándék jelzését ajtónként a gépjárművezetőnél a műszerfalon,
valamint az adott ajtónál jól látható visszajelző lámpa jelezze.
• Mellső ködfényszóró és hátsó helyzetjelző ködlámpa.
• Min. EEV előírásoknak megfelelő gázolaj üzemű dízelmotor farban
elhelyezve.
• Minden futómű esetében tárcsafékszerkezet alkalmazása.
• ABS/ASR beépítve.
• Tömlő nélküli radiál gumiabroncsok.
• Klímaberendezés
„A” kivitel további paraméterei (5 db)
• Alacsony belépéssel rendelkező kialakítás. A járópadlószint magassága
maximum 400 mm lehet az első utasajtó elejétől a második utasajtó végéig.
• Ajtóképlet (ajtószárnyak száma) 2-2-0, befelé nyíló bolygóajtók
• Mechanikus nyomatékváltó
„B” kivitel további paraméterei (10 db)
• Alacsony belépéssel rendelkező kialakítás. A járópadlószint magassága
maximum 400 mm lehet az első utasajtó elejétől a második utasajtó végéig.
• Ajtóképlet (ajtószárnyak száma) 2-2-0, befelé nyíló bolygóajtók
• Automatikus nyomatékváltó
„C” kivitel további paraméterei (9 db)
• Normálpadlós kialakítás.
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• Ajtóképlet (ajtószárnyak száma) 1-2-0, kifelé nyíló lengőajtók
• Mechanikus nyomatékváltó
• Min. 4,5 m3-es csomagláda
„D” kivitel további paraméterei (6 db)
• Emelt padlószintű kialakítás.
• Ajtóképlet (ajtószárnyak száma) 1-1-0, kifelé nyíló lengőajtók
• Mechanikus nyomatékváltó
• Min. 8 m3-es csomagláda
Egyéb elvárás:
• Az autóbuszok műszaki átadás-átvételét megelőzően ajánlattevőnek
térítésmentes képzést kell vállalnia 6 órában, magyar nyelven ajánlatkérő
gépjárművezetői számára, autóbuszonként 2 fő figyelembevételével. A
képzés terjedelme és mélysége térjen ki az autóbusz ismeretére, a
kezelőszervekre, vezetéstechnikára, a gazdaságos üzemeltetésre, a napi
karbantartásra.
• Ajánlattevőnek vállalnia kell az autóbuszok alkatrészeinek utánpótlását az
autóbusz legalább 10 éves vállalt élettartamáig.
A közbeszerzési műszaki leírás az ajánlattételi dokumentációban kerül
részletezésre.
2.3

A teljesítés helye:
Pécs, Kaposvár, Szekszárd
NUTS-kód: HU231, HU232, HU233
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3.

A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐK KÖRE

3.1

Tekintettel arra, hogy a tárgyi beszerzésre hirdetmény közzétételével indított
tárgyalásos közbeszerzési eljárás került meghirdetésre, abban minden olyan
szervezet részt vehet, melyet szakismerete, teljesítőképessége, eddigi
tevékenysége, valamint megbízhatósága és pénzügyi helyzete alapján az
ajánlatkérő a szerződés teljesítésére a részvételi felhívás és részvételi
dokumentáció feltételrendszere alapján alkalmasnak tart.

3.2

Jogi kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a
Kbt. 56. § (1) bekezdésében, a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) és f)
pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, akivel szemben a Kbt. 56. §
(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Az igazolás módja:
A részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2-10. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró
okok hatálya alá.
A részvételre jelentkező az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3)
bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1)
bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról.
A részvételre jelentkező választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról,
hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) és f) pontjaiban
foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt.
57. § (1) bekezdésének a) - d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá,
vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelölt
alvállalkozók tekintetében benyújtott részvételre jelentkezői nyilatkozat
mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet
nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1)
bekezdésének a) - d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.
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3.3

Összeférhetetlenség
(1) Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak
érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának
sérelmét eredményező helyzetek kialakulását.
(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és
lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely
funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így
különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági
szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.
(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként,
részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetként az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak
előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha
közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét
eredményezheti. Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe
bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha e bekezdés alapján –
különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel – a
közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget
eredményezne.
(4) Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy
annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy
szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az itt
említett összeférhetetlenség.
(5) A (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának
sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az
eljárásban, akitől, illetőleg amelytől az ajánlatkérő
a) az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, a
közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés
megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében
szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, vagy
b) a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot
kapott
feltéve, hogy az a) vagy a b) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem
közölt vele a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő (részvételre
jelentkező) részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó
információt.

3.4

Közös részvételre jelentkezés
Több részvételre jelentkező közösen is nyújthat be részvételi jelentkezést.
Ebben az esetben a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a közös
egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális
szerződést), amely tartalmazza a részvételre jelentkezők között, a
közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon
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részvételre jelentkezőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan
képviseli, illetőleg a közös részvételre jelentkezők nevében hatályos
jognyilatkozatot tehet.
Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 25. § (3)
bekezdése alapján a közös részvételre jelentkezők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös részvételre jelentkezők megjelölését.
Közös részvételre jelentkezés esetén minden tagnak a részvételi felhívás és a
részvételi dokumentációban foglalt előírások szerinti részletességgel kell
beadnia a közös részvételi jelentkezést.
3.5

Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy vegyék
figyelembe a Kbt. 26. § szakaszát, amelynek értelmében, ha egy gazdasági
szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó
mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem
lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem a részvételi jelentkezésben és a
szerződés teljesítése során közös részvételre jelentkezőként kell, hogy
szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való
részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a jelen
közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított
ellenértékéből.)

3.6

A részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem nyújthat
be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, illetve
részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt, más részvételi
jelentkezést benyújtó részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való
alkalmasságát nem igazolhatja.

4.

KOMMUNIKÁCIÓ A RÉSZVÉTELI IDŐSZAK ALATT
A részvételi időszak alatt szükséges levelezést postai úton, telefaxon vagy email útján kell lebonyolítani a részvételi felhívás A. mellékletének I)
pontjában megadott címre, illetve elérhetőségeken.
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B.

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

5.

A RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA

5.1

A részvételi dokumentáció célja, hogy megkönnyítse a részvételre jelentkezők
számára az eljárás részvételi határidejének lejárta előtt benyújtandó részvételi
jelentkezés összeállítását, útmutatóként szolgáljon a részvételre
jelentkezőknek.

5.2

A részvételre jelentkezők kizárólagos kockázata, hogy gondosan
megvizsgálják a részvételi felhívás, a részvételi dokumentációt és annak
minden kiegészítését, amely a részvételi időszak alatt kerülhet kibocsátásra,
valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan
körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is
befolyásolhatja a részvételre jelentkezés természetét.

6.

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

6.1

A részvételre jelentkezők a részvételi felhívással és a részvételi
dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban
nyújthatják be a Kbt. 45. § (1) bekezdése szerint, a részvételi felhívás A.
mellékletének I) pontjában megjelölt címre, illetve elérhetőségekre. A
részvételre jelentkező a kiegészítő tájékoztatás keretében feltett kérdéseit
köteles szerkeszthető formában elektronikus úton is megküldeni a
mavaut@mavaut.hu e-mail címre.

6.2

A Kbt. 45. § (2) bekezdése értelmében a válaszok kiegészítő tájékoztatás
formájában a részvételi határidő lejárta előtt 4 nappal, egyidejűleg
megküldésre kerülnek valamennyi olyan gazdasági szereplő részére, amely
érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte.

6.3

Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a Kbt. 45. § (2) bekezdésében
foglalt válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtották be,
a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia, de
megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés
megválaszolása a megfelelő részvételre jelentkezéshez szükséges. Az
ajánlatkérő – ha a válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll
megfelelő idő rendelkezésre – ilyenkor is élhet a Kbt. 45. § (4) bekezdésében
foglaltak szerint a részvételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.

6.4

Az ajánlatkérő a részvételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő
tájékoztatást legkésőbb a Kbt. 45. § (2) bekezdésében foglalt válaszadási
határidőt megelőző negyedik napon kérték, az ajánlatkérő azonban nem
tudja a tájékoztatást a Kbt. 45. § (2) bekezdése szerinti határidőben megadni.
Ajánlatkérő a határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg
értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az
ajánlatkérőnél jelezte. A részvételi felhívást tartalmazó hirdetményben
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közzétett határidő meghosszabbítására nem kell alkalmazni a Kbt. 41. § (2)–
(3) bekezdését, ha az ajánlatkérő a részvételi felhívásban előírta, hogy a
részvételi dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való
részvétel feltétele. Azokat a gazdasági szereplőket, akik a határidő
meghosszabbításakor még nem vásároltak, illetve vettek át dokumentációt, a
dokumentáció átadásával egyidejűleg erről a körülményről írásban
tájékoztatja ajánlatkérő.
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C.

A RÉSZVÉTELI
JELENTKEZÉSEK
ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK
TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

7.

A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS ELKÉSZÍTÉSE

7.1

A részvételre jelentkező kötelessége, hogy tanulmányozza a részvételi
dokumentáció valamennyi utasítását és az összes feltételt. Amennyiben a
részvételre jelentkező nem adja meg a részvételi dokumentációban kért
összes információt, vagy ha a benyújtott részvételre jelentkezés nem felel
meg a részvételi felhívás és a részvételi dokumentáció feltételeinek, az
minden vonatkozásában a részvételre jelentkező kockázata és a részvételre
jelentkezés érvénytelenségét vonhatja maga után.

8.

A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS NYELVE

8.1

A részvételre jelentkező által kidolgozott részvételi jelentkezés (minden
mellékletével, és csatolt dokumentumával) és minden, az ajánlatkérő és a
részvételre jelentkező között a részvételi jelentkezéssel kapcsolatban
folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar nyelv.

8.2

Amennyiben bármely, a részvételi jelentkezéshez csatolt okirat, igazolás,
nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt a részvételre
jelentkező magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36. § (3)
bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok részvételre jelentkező általi felelős fordítását is elfogadja. A
fordítás tartalmának helyességéért a részvételre jelentkező felel.
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9.

A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS RÉSZEI

9.1

A kötelezően benyújtandó igazolások és nyilatkozatok jegyzéke:

1.
2.
3.

Felolvasólap (1. számú melléklet)
Tartalomjegyzék
(Oldalszámozással ellátva)
Nyilatkozat a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint (2. számú melléklet)
Igazolások, dokumentumok
Közös részvételre jelentkezők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt

4.

hatályos konzorciális szerződése (Opcionális - Közös részvételi jelentkezés
benyújtása esetén, a részvételi felhívásban és a dokumentációban
meghatározott tartalommal)

5.

Részvételre jelentkező(k) igazolása(i), nyilatkozata(i) a kizáró okok fenn
nem állásáról (3. sz. melléklet)
Alvállalkozó(k), illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más

6.

szervezete(k) nyilatkozata(i) a kizáró okok tekintetében (4. számú
melléklet) - Opcionális

7.
8.

Részvételre jelentkező(k) nyilatkozata(i) a Kbt. 56. § (1) bekezdésének kc)
pontja tekintetében (5. számú melléklet)
Részvételre jelentkező(k) nyilatkozata(i) a Kbt. 56. § (2) bekezdése
tekintetében (6. számú melléklet)
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz

9.

benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolás(ok) (Opcionális)

10.
11.

A részvételi jelentkezést aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintája
Meghatalmazás (Opcionális)
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a
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cégjegyzésre jogosult személytől származó, a részvételi jelentkezés
aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó) írásos meghatalmazás.
Gazdasági

és

pénzügyi

alkalmasság

igazolása

a

részvételi

felhívásban meghatározottak szerint
Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az részvételre jelentkező
valamennyi bankszámlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől
származó, a felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat az alábbi
tartalommal, attól függően, hogy Részvételre jelentkező mikor jött létre,
12.

illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak:
• a bankszámla száma,
• a számlanyitás napja, azaz, hogy mióta vezeti a bankszámláját,
• volt-e a felhívás feladását megelőző 12 hónapban 120 nap időtartamot és
5 000 000 HUF értéket meghaladó sorban álló tétel a bankszámláján.
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján részvételre jelentkező
nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző három üzleti év

13.

közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított
– árbevételéről, attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak. (7. számú melléklet)
Műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolása a részvételi felhívásban
meghatározottak szerint
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm.

14.

rendelet 15. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának
napját megelőző 36 hónap legjelentősebb szállításainak ismertetése. A
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésének alapján
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a) 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 igazolás;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb
szervezet, az általa adott igazolással vagy a részvételre jelentkező, illetve az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának
csatolása szükséges. (8. számú melléklet)
Az igazolás(ok), illetve nyilatkozat(ok) tartalmazzák legalább a következő
adatokat: a teljesítés – év/hónap/nap szerint megjelölt – ideje, a szerződést
kötő másik fél (neve és elérhetősége, az információt adó személy neve,
beosztása, címe és telefonszáma), a szállítás tárgya, mennyisége, az
ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének c) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet

15.

§

minőségbiztosítási
15.

(1)

bekezdésének

rendszer

b)

pontja

bemutatása,

annak

alapján
bármely

az

előírt

nemzeti

rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány csatolásával, ennek
hiányában a szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű minőségbiztosítási
intézkedések egyéb bizonyítékainak csatolásával a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet. 17. § (2) bekezdésének megfelelően.
Egyéb igazolások, dokumentumok

16.

Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdése szerint (9. számú melléklet)

17.

Nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint (10. számú melléklet)

18.

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § a) pontja szerinti nyilatkozat
(11. számú melléklet)
Az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására történő

19.

támaszkodás esetén a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdése szerinti
nyilatkozat(ok), illetve igazolás(ok). (12. és 13. számú melléklet)
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(Opcionális)
Az elektronikus adathordozón benyújtott részvételi jelentkezés kapcsán a
részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételi jelentkező cégszerűen
20.

aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a részvételi jelentkezés
elektronikus formában benyújtott példánya az eredeti, papír alapú
példánnyal megegyezik.
A részvételi felhívás, a részvételi dokumentáció és a Kbt. által kötelezően

21.

előírt egyéb nyilatkozatok, illetve a részvételre jelentkező által fontosnak
tartott egyéb dokumentumok
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10.

A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA

10.1

A részvételi jelentkezéseket írásban, egy eredeti példányban, zárt
csomagolásban kell benyújtani a Kbt. 60. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő
által alábbiakban előírt formai követelményeknek megfelelően. A részvételi
jelentkezés formai követelményei a következők:
a) A részvételi jelentkezést zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót
matricával a részvételi jelentkezés első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a
matricát le kell bélyegezni, vagy részvételre jelentkező részéről erre
jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy
része a matricán legyen.
b) A részvételi jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként
növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó
oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és
hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől
kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is
elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen
azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az
ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez a részvételi
jelentkezésben való tájékozódása, illetve a részvételi jelentkezésre való
hivatkozása érdekében szükséges.
c) A részvételi jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia,
mely alapján a részvételi jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám
alapján megtalálhatóak.
d) A részvételi jelentkezésben lévő, minden – a részvételi jelentkező vagy
alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet által
készített – nyilatkozatot a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó
szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek
aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak
A teljes részvételi jelentkezést elektronikus formában is, CD-n vagy DVD-n
(a nyomtatott részvételi jelentkezés eredeti, aláírt példányát egyetlen
dokumentumba beszkennelve, 200 dpi felbontásban, pdf formátumban) is 1
példányban be kell nyújtani a részvételi jelentkezés részeként, mivel az
részvételi jelentkezések elbírálásában egyidejűleg több személy vesz részt. Az
elektronikus adathordozó benyújtása nem jelenti azt, hogy az ajánlatkérő az
eljárás cselekményeit elektronikusan gyakorolja. A részvételi jelentkezés egyes
példányai közötti tartalmi, illetve formai eltérés esetében az "eredeti" papír
alapon beadott példány tartalma, illetve formája a mérvadó. A részvételi
jelentkezést tartalmazó csomag külső borításán az alábbi megjelölést kell
feltüntetni.
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„Részvételi jelentkezés – MÁVAUT Kft. – 30 db új szóló autóbusz
beszerzése”
„Nem bontható fel a részvételi határidő lejárta előtt!”
Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az
ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott részvételi jelentkezés
elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Az ilyen okból idő előtt felbontott
részvételi jelentkezést érvénytelenné minősítik.
10.2 A részvételi jelentkezés nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy
felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha a részvételre jelentkező javítja ki saját
hibáját. Ilyenkor a javításokat a részvételre jelentkezőnek külön is alá kell
írnia.
11.

A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK BEADÁSA

11.1

A részvételi jelentkezést személyesen vagy postai úton kell benyújtani a
részvételi felhívás A. mellékletének III) pontjában meghatározott címre, a
részvételi felhívás IV.3.4 pontjában megadott határidőig.
A postai kézbesítés esetleges késedelmével kapcsolatos kockázatokat a
részvételre jelentkező viseli.
Az ajánlatkérő saját belátása szerint egy alkalommal, megfelelő indoklással
meghosszabbíthatja a részvételi határidőt. Ajánlatkérő a részvételi
felhívásban meghatározott, eredeti részvételi határidő lejárta előtt
hirdetményben teszi közzé a módosított határidőt és a határidő
meghosszabbításának indokát.
Ajánlatkérő továbbá módosíthatja a részvételi felhívás, valamint a
dokumentáció feltételeit. A részvételi felhívást és a dokumentációt az
ajánlatkérő a részvételi határidő lejártáig a Kbt. 42. § (1)–(4) bekezdésében
foglaltak megfelelő alkalmazásával módosíthatja.
A részvételi jelentkezés átvételét írásos nyugta igazolja, melyet az ajánlatkérő
által kinevezett személy ír alá. Az átvétel nem történhet később, mint a
részvételi határidő leteltének megjelölt időpont.
Amennyiben bármelyik részvételi jelentkezés a benyújtási (részvételi)
határidőnél később érkezik meg, az érvénytelennek minősül.
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D.

A RÉSZVÉTELI
ÉRTÉKELÉSE

JELENTKEZÉSEK

FELBONTÁSA

ÉS

12.

A
RÉSZVÉTELI
JELENTKEZÉSEK
AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL

FELBONTÁSA

AZ

12.1

Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket a részvételi határidő lejártának
időpontjában bontja fel a részvételi felhívás VI.3) 4) pontjában megadott
címen.
A részvételi jelentkezések bontásán részt vehet az ajánlatkérő, a részvételre
jelentkezők, valamint az általuk meghívott személyek.

12.2 Az ajánlatkérő a bontás alkalmával a Kbt. 62. § (5) bekezdésében foglaltak
szerint jár el, vagyis nyilvánosságra hozza a részvételre jelentkezők nevét,
címét.
12.3 Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések bontásáról jegyzőkönyvet készít, mely
5 napon belül egyidejűleg minden részvételre jelentkező részére megküldésre
kerül.
13.

A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK TISZTÁZÁSA

13.1

A részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a
alapján írásban és a többi jelentkező egyidejű értesítése mellett, határidő
megadásával felvilágosítást kérhet a jelentkezőtől a részvételi jelentkezéssel
kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások
tartalmának tisztázása érdekében.

14.

A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK VIZSGÁLATA

14.1

Az ajánlatkérő megvizsgálja a részvételi jelentkezéseket annak érdekében,
hogy megállapítsa: teljesek-e, megfelelően aláírták-e az okmányokat, és a
részvételi jelentkezések a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint általában
megfelelnek-e.

14.2 A részletes értékelés előtt az ajánlatkérő megállapítja, hogy az egyes részvételi
jelentkezések tartalmukat tekintve megfelelnek-e a részvételi felhívásnak és a
részvételi dokumentációnak, a részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére
alkalmas-e. Jelen bekezdések szempontjából az a részvételi jelentkezés számít
tartalmában megfelelőnek, mely eltérés nélkül megfelel a részvételi
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felhívásban és a részvételi dokumentációban meghatározott összes
követelménynek.
14.3 Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezés felbontásakor, illetőleg azt követően
megállapítja, hogy mely részvételi jelentkezések érvénytelenek. A Kbt. 74. §
(1) bekezdése alapján érvénytelen a részvételi jelentkezés, ha:
a) azt a részvételi határidő lejárta után nyújtották be;
b) a részvételre jelentkező vagy alvállalkozója vagy a részvételi jelentkezésben
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem felel meg az
összeférhetetlenségi követelményeknek [Kbt. 24. §];
c) a részvételre jelentkezőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet az eljárásból kizárták;
d) a részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges
alkalmassági követelményeknek;
e) egyéb módon nem felel meg a részvételi felhívásban és a
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
ide nem értve a részvételi jelentkezések ajánlatkérő által előírt formai
követelményeit;
A Kbt. 74. § (3) bekezdése alapján érvénytelen a részvételi jelentkezés, ha a
részvételre jelentkező ajánlatot tesz.
14.4 Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon részvételre jelentkezőt vagy
alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki:
a)

a kizáró okok hatálya alá tartozik;

b)

részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

14.5 A részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem felel
meg a felhívásban előírt pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági
minimumkövetelményeknek.
14.6 Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőségét a Kbt. 67. § szakaszában
meghatározottak szerint biztosít. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdésében
meghatározott rendelkezésre tekintettel tájékoztatja részvételre jelentkezőket,
hogy abban az esetben, ha a hiánypótlással a részvételre jelentkező a
részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be
az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás, ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el.
14.7 Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján írásban tájékoztatja a
részvételre jelentkezőt az eljárás részvételi szakaszának eredményéről, a
részvételre jelentkező kizárásáról, a szerződés teljesítésére való
alkalmatlanságának megállapításáról, részvételi jelentkezésének a Kbt. 74. §
szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek
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részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb,
de legkésőbb 3 munkanapon belül.
15.

ÖSSZEGEZÉS

15.1

Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor a Kbt.
77. § (2) bekezdése alapján írásbeli összegezést készít, melyet minden
részvételre jelentkezőnek egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton
megküld.

16.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSE
16.1 Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást az érvényes részvételi jelentkezést
benyújtónak 2013. október 21. napján tervezi megküldeni.
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NYILATKOZATMINTÁK
Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi
dokumentáció mellékleteként csatolt nyilatkozatminták eljárási segédletet
képeznek, használatuk nem kötelező., a nyilatkozatok helyes tartalommal
történő megtételéért részvételre jelentkező felel
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(1. számú melléklet)

FELOLVASÓLAP
Szállítási szerződés összesen 30 db új szóló autóbusz beszerzésére.

Részvételre jelentkező neve1:
Részvételre jelentkező címe:
Részvételre jelentkező képviselője:
Részvételre jelentkező telefonszáma:
Részvételre jelentkező faxszáma:
Részvételre jelentkező e-mail címe

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

Közös (konzorciumi) részvételi jelentkezés esetén a konzorcium neve mellett az egyes részvételre
jelentkezők (konzorcium tagjai) nevét és székhelyét is fel kell tüntetni.
1
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(2. számú melléklet)
NYILATKOZAT
A KBT. 60. § (5) ALAPJÁN
Szállítási szerződés összesen 30 db új szóló autóbusz beszerzésére.
Alulírott __________________ társaság (részvételre jelentkező), melyet képvisel:
__________________

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint
- nem tartozunk a törvény hatálya alá. 2
- mikrovállalkozásnak minősülünk. 3
- kisvállalkozásnak minősülünk. 4
- középvállalkozásnak minősülünk.5

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

Kérjük a megfelelőt aláhúzni, amennyiben nem tartozik a hatálya alá, úgy annak megfelelő feltüntetése
szükséges!
3 Kérjük a megfelelőt aláhúzni.
4 Kérjük a megfelelőt aláhúzni.
5 Kérjük a megfelelőt aláhúzni.
2
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(3. számú melléklet)
NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. § (1) bekezdése, 57. § (1)
bekezdés a) - d) és f) pontjai és 56. § (2) bekezdése tekintetében6
Szállítási szerződés összesen 30 db új szóló autóbusz beszerzésére.
Alulírott __________________ társaság (részvételre jelentkező), melyet képvisel:
__________________
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Nem állnak fenn velünk szemben a Közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely
szerint nem lehet részvételre jelentkező, aki:
Kbt. 56. § (1) bekezdés:
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy
ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki
személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól
nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g)
pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az
ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje
alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti
ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
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;
h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.
törvény szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben
történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen
kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek
megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló
2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények,
bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését
6

Részvételre jelentkezők, közös részvételre jelentkezők töltik ki.
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is –, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt,
illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a
bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
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;
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis
adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van,
vagy
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége
szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adóvisszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az
adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem
kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján
fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek
minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.
Kbt. 56. § (2) bekezdés:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő,
amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati
joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek
fennállnak. Amennyiben a több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal
rendelkező gazdasági társaság társulásaként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos
társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően
alkalmazni.
Kbt. 57. § (1) bekezdés:
a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben
meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti –
öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti
határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság
jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal;
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c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését
két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította;
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve.
f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai
kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai
eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.
Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás
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(4. számú melléklet)
NYILATKOZAT7
a Kbt. 56. § (1) bekezdése, a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)- d) és f)
pontjai tekintetében
Szállítási szerződés összesen 30 db új szóló autóbusz beszerzésére.
Alulírott __________________ társaság (alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezet8), melyet képvisel: __________________
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely
szerint az eljárásban nem lehet alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki:
Kbt. 56. § (1) bekezdés:
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy
ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki
személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól
nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g)
pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az
ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje
alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti
ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
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;
h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.
törvény szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben
7

Opcionális: Akkor szükséges benyújtani, ha részvételre jelentkező nem csatolja be saját nyilatkozatát arról, hogy
nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső, az
eljárásban megjelölt alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem
tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá
8 Nem kívánt rész törlendő!
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történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen
kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek
megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló
2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények,
bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését
is –, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt,
illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a
bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
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;
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis
adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van,
vagy
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége
szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adóvisszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az
adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem
kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján
fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek
minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.
Kbt. 57. § (1) bekezdés:
a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben
meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti –
öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti
határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság
jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal;
c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését
két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította;
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve.
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f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai
kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai
eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.
Kelt:
……………………………….
cégszerű aláírás
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(5. számú melléklet)
NYILATKOZAT
a Kbt. 56. § (1) bekezdésének kc) pontja tekintetében
Szállítási szerződés összesen 30 db új szóló autóbusz beszerzésére.
Alulírott __________________ társaság (részvételre jelentkező), melyet képvisel:
__________________
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
1. Társaságunk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.9

2. Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, erre
tekintettel nyilatkozunk, hogy társaságunk – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban:
pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált – tényleges tulajdonosa(i) az alábbi
személy(ek) 1:
Név

Állandó lakhely

3. Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, erre
tekintettel nyilatkozunk, hogy társaságunknak a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti
tényleges tulajdonosa nincsen.1
Kelt:

……………………………….
cégszerű aláírás
2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: 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

9

A nem kívánt rész törlendő.
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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,
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, továbbá
re) az ra)–rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.
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(6. számú melléklet)
NYILATKOZAT
a Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében
Szállítási szerződés összesen 30 db új szóló autóbusz beszerzésére.
Alulírott
[név]
mint
a(z)
[cégnév,
székhely]
részvételre
jelentkező
cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.
§ j) pontjában foglaltaknak megfelelően, a Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében ezennel
felelősségem tudatában
nyilatkozom
a „Szállítási szerződés összesen 30 db új szóló autóbusz beszerzésére” tárgyú közbeszerzési
eljárásban, hogy
1. Nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a társaságunkban közvetetten
vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.10
2. A társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal
rendelkező jogi személy(ek) és/vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet(ek) az alábbiak: 11

Név

Székhely

Nyilatkozom továbbá, hogy a fent megnevezett szervezet(ek) vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 56. § (2)
bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek.12
Kelt:

……………………………….
cégszerű aláírás

10

Nem kívánt rész törlendő
Nem kívánt rész törlendő
12
Nem kívánt rész törlendő
11
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(7. számú melléklet)
NYILATKOZAT
a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) és a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja tekintetében
Szállítási szerződés összesen 30 db új szóló autóbusz beszerzésére.
Alulírott __________________, mint a __________________ (Részvételre jelentkező / alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet / alvállalkozó,13 név, székhely) __________________ (képviseleti
jogkör/titulus megnevezése) a részvételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai
és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) és a
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltaknak
megfelelően ezennel kijelentem, hogy
a felhívás feladásának napját megelőző három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (új
autóbusz értékesítésből) származó – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevételünk évenkénti bontásban az alábbi:

Év

Közbeszerzés tárgyából (új autóbusz
értékesítésből) származó nettó
árbevétel
Összeg {}(Ft)

1.
2.
3.
4.

Átlag ((1.+2.+3.)/3)

Kelt:
……………………………….
cégszerű aláírás

13

A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó!
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(8. számú melléklet)
NYILATKOZAT
a Kbt. 55. § (1) bekezdés a) és a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 15. § (1) bekezdésének a) pontja tekintetében
Szállítási szerződés összesen 30 db új szóló autóbusz beszerzésére.
Alulírott __________________, mint a __________________ (Részvételre jelentkező / alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet / alvállalkozó,14 név, székhely) __________________ (képviseleti
jogkör/titulus megnevezése) a részvételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai
és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után a Kbt. 55. § (1) bekezdésének a)
és a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 15. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak
megfelelően kijelentem, hogy
a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapos időszakban végzett legjelentősebb
szállításaink az alábbiak voltak:
A teljesítés
A szerződést kötő
az
másik fél
Az
előírásoknak
(név és elérhetőség, az
A szállítás tárgya, ellenszolgáltatás Teljesítés ideje
és a
információt adó
mennyisége
összege
(év/hónap/nap) szerződésnek
személy neve,
(nettó Ft)
megfelelően
beosztása, címe és
történt
telefonszáma)
(Igen/Nem)

A táblázat törölhető/kiegészíthető további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően, szükség szerint.
Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás

14

A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó!
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(9. számú melléklet)
NYILATKOZAT
a K b t . 4 0 . § ( 1 ) b e k e z d é s e a l a p j á n 15
Alulírott
[név]
mint
a(z)
[cégnév,
székhely]
részvételre
jelentkező
cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt. 40. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában
nyilatkozom

a „Szállítási szerződés összesen 30 db új szóló autóbusz beszerzésére” tárgyú közbeszerzési
eljárásban, hogy:

1. a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzésnek az alábbi része(i) vonatkozásában kívánunk
alvállalkozót igénybe venni:
Közbeszerzés része(i)

2. a közbeszerzés fenti pontban megjelölt része(i) tekintetében az alábbi alvállalkozó(ka)t
kívánjuk a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben, a közbeszerzésnek az
alábbiakban meghatározott százalékos arányában igénybe venni:
Alvállalkozó neve, címe (székhelye, lakóhelye)

Teljesítési arány (%)

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás

Amennyiben részvételre jelentkező nem vesz igénybe alvállalkozót, kérjük, nyilatkozzanak erről a körülményről.
(Nemleges tartalommal is meg kell tenni a nyilatkozat!)
15

34

(10. számú melléklet)
NYILATKOZAT
a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján
Alulírott
[név]
mint
a(z)
[cégnév,
székhely]
részvételre
jelentkező
cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt. 58. § (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában
nyilatkozom
a „Szállítási szerződés összesen 30 db új szóló autóbusz beszerzésére” tárgyú közbeszerzési
eljárásban, hogy
a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk alkalmasságunk igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
Kelt:

……………………………….
cégszerű aláírás
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(11. számú melléklet)
NYILATKOZAT
a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § -a alapján
Alulírott
[név]
mint
a(z)
[cégnév,
székhely]
részvételre
jelentkező
cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
10. § a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában
nyilatkozom
a „Szállítási szerződés összesen 30 db új szóló autóbusz beszerzésére” tárgyú közbeszerzési
eljárásban, hogy
a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) és f)
pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső az eljárásban meg nem jelölt, továbbá az eljárásban
megjelölt16 alvállalkozót, valamint az alkalmasságunk igazolására nem veszünk igénybe a Kbt. 57.
§ (1) bekezdésének a) - d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá tartozó szervezetet.
Kelt:

……………………………….
cégszerű aláírás

Abban az esetben szükséges részvételre jelentkezőnek az eljárásban megjelölt alvállalkozó és az alkalmasság
igazolására igénybe vett más szervezet tekintetében is nyilatkoznia, ha nem csatolja be az eljárásban megjelölt
alvállalkozó nyilatkozatát, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát arról, hogy a
szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.
16
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(12. számú melléklet)
NYILATKOZAT

a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdése tekintetében
Alulírott
[név]
mint
a(z)
[cégnév,
székhely]
részvételre
jelentkező
cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt. 55. § (5) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában
nyilatkozom
a „Szállítási szerződés összesen 30 db új szóló autóbusz beszerzésére” tárgyú közbeszerzési
eljárásban, hogy
alkalmasságunk igazolásához és a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást nyújtó
szervezete(ke)t kívánjuk igénybe venni:
Kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezet

Az
alkalmassági
feltétel,
amelynek
igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet
erőforrására
támaszkodik
(a
felhívás
vonatkozó pontjának megjelölése)

Nyilatkozom továbbá a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján, hogy […]17
Kelt:
……………………………….
cégszerű aláírás
Kbt. 55. § (6) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint más
szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés
teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is,
ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére
vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt
a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai
tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – amennyiben az a) pontban foglaltaktól eltérően, az
alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak –
akkor is, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 274. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.

17

Adott esetben, a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően
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(13. számú melléklet)
KAPACITÁST RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET
NYILATKOZATA

a Kbt. 55. § (5) bekezdése tekintetében
Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet
cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt. 55. § (5) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában
nyilatkozom
a „Szállítási szerződés összesen 30 db új szóló autóbusz beszerzésére” tárgyú közbeszerzési
eljárásban, hogy
a szerződés teljesítéséhez szükséges, szervezetünk által biztosított erőforrások a részvételre
jelentkező rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Kelt:

……………………………….
cégszerű aláírás
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