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I. 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 

1. Az ajánlatkér  neve, címe: 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (BAZMKH) 

3525 Miskolc, Városház tér 1. 

Kapcsolattartási pont, ahol további információ szerezhet  be és ahova az ajánlatokat kell 
benyújtani: 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
3525 Miskolc, Városház tér 1. „B” épület 2. emelet 201. számú irodahelyiség 

Címzett: Billik Szilvia 

Telefon: 46/512-997 

Telefax: 46/512-913 

E-mail: billik.szilvia@borsod.gov.hu 

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen 

 

2. Az eljárás fajtája, indoklása, jogcíme: 

Jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: 
Kbt.) Harmadik részének 113. § (1) bekezdésre hivatkozással, hirdetmény közzététele nélküli, 
összefoglaló tájékoztató meghirdetésével közzétett és jelen eljárást megindító felhívás közvetlen 
megküldésével indított nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményez, tekintettel arra, hogy az eljárás 
becsült értéke meghaladja a nettó 18 millió,- Ft-ot. 

 

3. A közbeszerzés tárgya, illet leg mennyisége: 
 

 

Konyhatechnológiai eszközök beszerzése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
részére. 300 adagos konyha/étterem HACCP rendszernek megfelelő konyhatechnikai eszközök 
beszerzése. 
 

Ajánlattevőnek az eszközlistában szereplő termékek szállítását kell teljesítenie. Ajánlattevő feladata 
továbbá a szállításon felül, az eszközök bekötése, üzembe helyezése, sikeres próbaüzem 
lebonyolítása.  
 

A beszerzendő eszközök részletes leírása, műszaki specifikációja, mennyisége a dokumentáció 
mellékletét képező árazatlan költségvetésben található. 
 

Fő szójegyzék 

Fő tárgy:  39141000-2 Konyhai bútor és felszerelés 

 

Ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg 
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történt és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést 
kell érteni! 
 

mailto:billik.szilvia@borsod.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen
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4. A közbeszerzési dokumentum rendelkezésre bocsátásának módja: 

Jelen közbeszerzési dokumentum közvetlenül elektronikus úton kerül megküldésre azon gazdasági 
szereplők részére, aki az Összefoglaló tájékoztatóban előírtaknak megfelelően részvételi 
szándékukat jelezték. 
 

5. A szerz dés meghatározása, amelynek megkötése érdekében az ajánlatkér  a közbeszerzési 
eljárást lefolytatja:  

Szállítási szerződés  

 

6. A szerz dés id tartama vagy a teljesítés határideje: 

A konyhai rész felújítására irányuló építési beruházás befejezését követően Megrendelő írásban 
tájékoztatja Szállítót, mely értesítés kézhezvételét követő 30 naptári nap áll Szállító rendelkezésére 
a szerződésszerű teljesítésre. 

Az építési beruházás befejezésének várható ideje: 2017. szeptember 01. 
 

7. A teljesítés helye:  
3532 Miskolc, Városház tér 1. 

 

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illet leg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: 
 

A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak. 
 

Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítéseket követően Ajánlattevő által benyújtott végszámla alapján 
átutalással – magyar forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdései és a Kbt. 
135. § (6) bekezdései szerint - a helyesen kiállított rész / végszámla kézhezvételétől számított 30 
napon belül. 
 

Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § 
(1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályok szerint történik a 
szerződésben foglalt ellenérték kifizetése. 
 

A számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. 

Nyertes ajánlattevő a teljesítés ellenértékéről a szállításnak megfelelően állíthat ki egy darab 
végszámlát a teljesítés igazolások alapján, mely a jelen felhívás 5. „A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége” pontjában meghatározott feladat szerződésszerű teljesítését követően nyújtható. 

 

Az ajánlatkérő előleget nem ad.   
 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetés vonatkozásában az adózás rendjéről 
szóló törvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljárni. 
 

 

Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. 
 

Ajánlatkérő előtejesítést elfogad. 
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9. Szerz dést biztosító mellékkötelezettségek: 
 

Késedelmi, hibás teljesítési, valamint meghiúsulási kötbér az alábbiak szerint: 
 

Hivatkozással a Ptk. 6:186. §-ban foglaltakra a Szállító a neki felróható késedelmes teljesítés 
esetén késedelmi kötbért tartozik fizetni a Megrendelőnek a teljesítési határidőt követő naptári 
naptól számítva. A késedelmi kötbér napi mértéke az ÁFA nélkül számított vételár 1%-a. A 

késedelmi kötbér felső határa, az ÁFA nélkül számított vételár 20%-a.  

Amennyiben a Szállítónak felróható magatartás következtében jelen szerződés lehetetlenül, úgy a 
Megrendelő meghiúsulási kötbérre tarthat igényt, mely kötbér az ÁFA nélkül számított vételár 25%-

a. 

 

Ha a Szállító a teljesítési határidőhöz képest késedelembe esik, és a Megrendelő megfelelő 
határidőt tartalmazó felszólítására sem vállal póthatáridőt, vagy a póthatáridő eredménytelenül telt 
el, a Megrendelő –érdekmúlás bizonyítása nélkül- a szerződéstől elállhat. 
 

Hivatkozással a Ptk. 6:186. §-ban foglaltakra a Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a 
Megrendelő az átvételt a rendeltetésszerű használatot akadályozó jelentős hibák miatt tagadja 
meg, a Szállító a késedelmi kötbérrel azonos napi mértékű minőségi kötbért köteles fizetni, amíg a 
kijavítást el nem végzi. Nem tagadható meg az átvétel olyan hiba miatt, amely, illetve amelynek 
kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. 

 

10. A közbeszerzési eljárásban tehet  többváltozatú (alternatív) ajánlatot: nem. 

 

11. Ajánlatkér  biztosítja-e a részajánlat lehet ségét: nem 

  

12. A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: 
 

Az ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján bírálja el.  

 

13. Kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) 
bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése 
szerinti kizáró ok fennáll. 
 

Igazolási mód: 

Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján csak nyilatkoznia kell (3. melléklet szerint) a kizáró 
okok fenn nem állásáról. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében ajánlattevő a 

közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
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8. § i) pontjának ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint köteles nyilatkozni, 
hogy nem tartozik a (Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpont) kizáró ok hatálya alá. 

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok hatálya alá 
eső alvállalkozót. Valamint - adott esetben - az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett 
más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok hatálya alá 

(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés). 
 

A kizáró okok tekintetében benyújtott dokumentumok/nyilatkozatok keltezése nem lehet régebbi a 
részvételi felhívás megküldésének napjától. 

 

14. Alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási módok: 

a) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
 

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján 
csatolnia kell az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 3 lezárt üzleti év teljes, valamint a 

közbeszerzés tárgya szerinti (konyhai eszközök szállítása, üzembe helyezése) – általános 

forgalmi adó nélkül számított – árbevételér l szóló nyilatkozatát évenkénti bontásban a Ő. számú 
melléklet szerint, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak hivatkozással a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdésére. 
 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
 

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 3 
lezárt üzleti évben a teljes – forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el a három üzleti 
évben összesen a nettó 30 millió,- Ft-ot, és a közbeszerzés tárgya szerinti (konyhai eszközök 
szállítása, üzembe helyezése) – forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el a három 
üzleti évben összesen a nettó 28 millió,- Ft-ot. 

 

 

 

b) Műszaki és szakmai alkalmasság: 
 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
 

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján 
csatolnia kell az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év (36 hónap) 
legjelentősebb szállításaira (konyhai eszközök szállítása, üzembe helyezése) vonatkozó referencia 
igazolásokat a Korm. rendelet 23 § bekezdése szerint. 
 

Az igazolásban meg kell adni legalább a szállítás tárgyát és mennyiségét, az ellenszolgáltatás 
összegét, a teljesítés idejét (év/hónap/nap) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés 
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az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

 

A megjelölt referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozóan igazolja az alkalmasságot. 
 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé 
számított 3 évben (36 hónapban) legalább 2 db, lezárult, szerződésnek megfelelően teljesített, 
összesen legalább nettó 30 millió,- Ft értékű konyhai eszközök szállítását, üzembe helyezését 
igazoló referenciával. 

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseiben (közös ajánlattevők, 
valamint kapacitás szervezet/személy részvétele az alkalmasság igazolásában) foglaltakra. 
 

15. Ajánlattételi határid : 2017. január 9. 11:00 óra 

 

16. Ajánlatok benyújtásának címe:  

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
3525 Miskolc, Városház tér 1. „B” épület 2. emelet 201. számú irodahelyiség 

Címzett: Billik Szilvia 

 

17. Az ajánlattétel nyelve: magyar, ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok 

részvételi jelentkező általi felelős fordítását is elfogadja.  
 

18. Ajánlatok felbontásának helye, jelenlétre jogosultak: 

Helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
3525 Miskolc, Városház tér 1. „B” épület 2. emelet 201. számú irodahelyiség 

Id pontja: 2017. január 9. 11:00 óra 

 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint.  
 

19. Ajánlati kötöttség 

  

Az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap 

 

20. A közbeszerzési dokumentum megküldésének napja: 2016. december 22. 

 

21. Egyéb információk: 
 

a) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 113. § (2) bekezdésére, amely értelmében 
azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást – 

anélkül, hogy az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték volna – megküldte, egymással közösen 
nem tehetnek ajánlatot. Az a gazdasági szereplő, amelynek az Ajánlatkérő az eljárást megindító 
felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az 
ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást.  
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b) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 36. §-ra, mely értelmében ajánlattevő 

ugyanabban a közbeszerzési eljárásban:  
a. nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik 

részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, 
b. más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt, 
c. más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való 

alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés]. 
 

c) Ajánlattevőnek, amennyiben ajánlata, hiánypótlása, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolása 

üzleti titkot tartalmaz, a Kbt. 44.§ szerint üzleti titkot tartalmazó iratokat elkülönítetten kell 

csatolnia. Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet a Kbt. 44.§ rendelkezéseire, továbbá 
arra, hogy amennyiben az ajánlattevő hiánypótlás ellenére sem megfelelően rendelkezik az 
üzleti titok körében, úgy ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés f) pont fa) alpont alapján 
érvénytelennek minősül. 

d) Az ajánlatot a Kbt. 66. §-ában meghatározott követelményeknek megfelelően kell elkészíteni. 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 66. § (2), valamint (4) bekezdésében 
foglaltakra, valamint arra, hogy az ajánlat nem elektronikusan benyújtott (papír alapú) egy 
eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell 
tartalmaznia (Kbt. 47. § (2) bek.).  

 

e) A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján az Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem követeli meg, valamint nem 
teszi lehetővé a gazdálkodó szervezet létrehozását. 

 

f) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ában foglaltaknak megfelelően 
biztosítja. (figyelemmel továbbá a Kbt. 71. § (6) bekezdésére).  

 

g) Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult(ak)nak, vagy a 
meghatalmazott(ak)nak alá kell írni. Az ajánlatot 1 papír alapú példányban és lezárt, 
sérülésmentes borítékban (csomagolásban), az 1. pontban megadott címre, közvetlenül vagy 
postai úton kell benyújtani, az ajánlattételi határidő lejártáig, kötött vagy fűzött formában. Az 

ajánlatot be kell nyújtani továbbá – a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és 
engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerinti 
ellenőrzés érdekében – elektronikus adathordozón, jelszó nélkül olvasható, de nem 
módosítható .pdf, vagy azzal egyenértékű formátumban, 1 példányban. 

 

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az elektronikus formában benyújtott 
példány a papír alapú példánnyal mindenben megegyezik. 

 

A papíralapú, és az elektronikus példányok eltérése esetén ajánlatkérő az eredeti papír alapút 
tekinti irányadónak. (7. számú melléklet) 

 

A borítékra (csomagolásra) rá kell írni: „Konyhatechnológiai eszközök beszerzései”, Eredeti 

címen kézbesítendő” valamint „Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel”.  

 

h) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét arra, hogy a benyújtandó ajánlat összeállításának és 
elkészítésének valamennyi költsége ajánlattevőt terheli. 

 



 8 

A postán feladott ajánlat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül 
benyújtottnak, ha annak a címzett általi kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor 
kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az 

ajánlattevőt terheli.  

 

i) Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági feltételeket a minősített 
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg. 
 

j) Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint, hogy ajánlattevő az ajánlatában jelölje 
meg  

– a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván 
igénybe venni, 

– az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat.  

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1) bekezdésben foglaltakra. A 

nyilatkozatot abban az esetben is be kell nyújtani, ha az nemleges. 

 

k) A közbeszerzés eljárásban ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a 
szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. A különböző devizák forintra történő 
átszámításával összefüggésben a felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti 
Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a 
teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem 
magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a 
kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 
 

l) Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához a kiadott árazatlan eszközlistát teljes körűen beárazva. 
 

m) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, be kell csatolni a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §- alapján), egyéb esetben nemleges 
nyilatkozatot. 

 

n) Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott 
kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai az irányadók. 
 

 

I. 

IRATMINTÁK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE 

 
 

1. Felolvasólap az 1. sz. melléklet szerint 

2. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése alapján a 2. sz. melléklet szerint 

3. Nyilatkozat kizáró okokról a 3. sz. melléklet szerint 

4. Nyilatkozat az előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó teljes, valamint a közbeszerzés tárgya 
szerinti árbevételről a felhívás 14.a) pontjában foglaltaknak megfelelően a Ő. sz. melléklet 
szerint 



 9 

5. Nyilatkozat a felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb 
közbeszerzés tárgya szerinti szállításairól a felhívás 14.b) pontjában foglaltaknak megfelelően 
az ő. sz. melléklet szerint, vagy a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia 

igazolás/nyilatkozat 
6. Alvállalkozók megjelölése a Kbt. 66.§ (6) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, valamint 

nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése vonatkozásában a 6. sz. melléklet szerint 

7. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya 

az eredeti papír alapú példánnyal mindenben megegyezik a 7. sz. melléklet szerint 

8. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás 
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §- alapján) egyéb esetben nemleges nyilatkozat a 8. sz. 

melléklet szerint 

9. Az ajánlattevő képviseletére jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i), vagy aláírás minta 

10. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló esetében az erre vonatkozó, a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásbeli meghatalmazás 

11. Árazott – tétele - eszközlista 

 

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum – a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat 
(2. számú melléklet szerint) nyilatkozat kivételével – egyszerű másolatban is benyújtható. 



 10 

1. számú melléklet 
 

 

 

FELOLVASÓLAP 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal által a „Konyhatechnológiai eszközök 
beszerzései” tárgyban indított közbeszerzési eljáráshoz 

 

Ajánlattev  adatai: 
  

Név:   

Székhely:   

Adószám:  

Cégjegyzékszám:  

Kapcsolattartó neve:  

Kapcsolattartó elérhetőségei: 
(telefon, e-mail) 

 

 

 

Nettó ajánlati ár:      ………………………… Ft 

 

 

 

Kelt: …………, 2016. ……………..  
           

           

                       …………………………………………….. 
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak), vagy aláírás a 
meghatalmazott(ak) részéről) 
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2. számú melléklet 
 

 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 66. § (2) és (Ő) bekezdése alapján 

 

Alulírott/alulírottak ................................., mint a(z) ...................................................... (gazdasági 
szereplő megnevezése, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem 
tudatában kijelentem, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásában, a 
dokumentációban, valamint az eljárás során keletkezett iratokban meghatározott követelményeket 
megismertem, tudomásul vettem, az abban foglaltakat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadom és a 
szerződés teljesítésére vállalkozom a Felolvasólapon megadott ellenszolgáltatásért.  
 

Egyúttal nyilatkozom, hogy az ajánlatkérő által elkészített dokumentáció részét képező és a 
szerződéstervezetet változatlan tartalommal, feltétel és jogfenntartás nélkül, teljes körűen elfogadom, és 
nyertességem esetén a szerződést megkötöm és a szerződéstervezetben rögzített és vállalt 
kötelezettségeimet maradéktalanul teljesítem. 

 

Kijelentem, hogy ajánlatunkat az ajánlat megtételétől számított 30 napig terjedő időszakra érvényben 
tartjuk, az addig ránk nézve kötelező érvényű, ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható. 
 

Nyilatkozom továbbá, hogy cégem/cégünk a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 
szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján*

: 

 

- mikrovállalkozásnak minősül    

- kisvállalkozásnak minősül    

- középvállalkozásnak minősül  
- nem tartozik a törvény hatálya alá.   

 

 
*A megfelelőt kérjük aláhúzni! 
 

 

 

Kelt: …………, 2016. ……………..  
           

           

                       …………………………………………….. 
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak), vagy aláírás a 
meghatalmazott(ak) részéről) 
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3. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 

kizáró okokról 
 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... (gazdasági szereplő 
megnevezése, székhely) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem 
tudatában kijelentem, hogy cégünkre nézve nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében 
felsorolt kizáró okok. 

Továbbá nyilatkozom, hogy a Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alpontjára figyelemmel1: 

– ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek, vagy 

– ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.  
 

Ha a társaságot nem jegyzik szabályozott t zsdén 

 nyilatkozom,  

 

hogy a társaságban van a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint 

definiált tényleges tulajdonos, ezért az ilyen tényleges tulajdonos(ok) neve(i) és állandó lakóhelye(i) a 
következő(k): 
 

Tényleges tulajdonos Állandó lakcíme 

  

  

 
 
Kelt: …………, 2016. ……………..  

 

                ………………………………………….. 
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak), vagy aláírás a 
meghatalmazott(ak) részéről) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 a megfelelő sor aláhúzandó 
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Ő. számú melléklet 
 

 

NYILATKOZAT 

az el z  3 lezárt üzleti évre vonatkozó teljes, valamint  

a közbeszerzés tárgya szerinti 
árbevételr l évenkénti bontásban 

 

Alulírott/alulírottak ……………………….……………….., mint a(z) ……………… 
…………….……………………………………………………….. (cégnév, székhely) 
kötelezettségvállalásra jogosult képviselője/képviselői büntetőjogi felelősségem/felelősségünk 
tudatában kijelentem/kijelentjük, hogy cégem/cégünk teljes, valamint közbeszerzés tárgya szerinti – 

általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az alábbiak szerint alakult: 
 

 

Üzleti év 

 

Teljes árbevétel 
(nettó Ft) 

Közbeszerzés tárgya szerinti 
árbevétel 
(nettó Ft) 

2013.   

2014.   

2015.   

 

 

 

 

Kelt: …………, 2016. ……………..  
           

           

                       …………………………………………….. 
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak), vagy aláírás a 
meghatalmazott(ak) részéről) 

 



 14 

5. számú melléklet 
 

 

NYILATKOZAT  

a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelent sebb 

– a közbeszerzés tárgya szerinti – teljesítésr l 
 

 

Alulírott ………………………………………… mint a(z)……………………………….. 
(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője  ezennel kijelentem, 
hogy a(z)……………………………… mint részvételre jelentkező/ az alkalmasság igazolására igénybe 
vett más szervezet1

 a részvételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az 
alábbi közbeszerzés tárgya (konyhai eszközök szállítása, üzembe helyezése) szerint teljesített: 
 

Teljesítés idejét (év/hó/nap – év/hó/nap):   ......év…...hó.…..nap - ......év…...hó…...nap 

 

A szerződést kötő másik fel neve, elérhetősége:    ………………………………………. 
 

A szolgáltatás tárgya:       ………………………………………. 
 

Az ellenszolgáltatás összege:      ………………………………………. 
 

Saját teljesítés összege:      ………………………………………. 
 

A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e:    igen/nem
16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: …………, 2016. ……………..  
            

            

            

            …………………………………………….. 
     (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak), vagy aláírás a 
meghatalmazott(ak) részéről) 

  

                                                           
16

 A megfelelő rész aláhúzandó! 
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6. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... (gazdasági szereplő 
megnevezése, székhely) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője/képviselői nyilatkozom, hogy a 
„Konyhatechnológiai eszközök beszerzései” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az általam 
képviselt ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót 
 

a) nem vesz igénybe 

b) igénybe vesz, a közbeszerzés alábbi részeire vonatkozóan: 
 

 

 

alvállalkozó neve: 
alvállalkozó 

címe/székhelye: 

A közbeszerzés azon 
részének 

meghatározása, 
amelyre igénybe 

kívánja venni: 

A közreműködés 
százalékos aránya: 

    

    

 

 

Nyilatkozom továbbá (Kbt. 67 § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően), hogy adott esetben a 

szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót, valamint adott esetben az alkalmasságom igazolására igénybe vett más szervezet nem 
tartozik az 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá. 
 

 

 

Kelt: …………, 2016. ……………..  
           

           

                       …………………………………………….. 
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak), vagy aláírás a 
meghatalmazott(ak) részéről) 
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7. számú melléklet 
 

AJÁNLATTEV  NYILATKOZATA 

a papír alapú és az elektronikus ajánlati példányok egyez ségér l 
 

 

Alulírott………............., mint a(z) ………….. (ajánlattevő neve, címe), mint ajánlattevő cégjegyzésre 
jogosult vezetője / meghatalmazott képviselője* 

 

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

 

hogy a benyújtott ajánlatunk elektronikus példánya (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf 
file) mindenben megegyezik a papír alapú példánnyal. 
 

Jelen nyilatkozatot, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal által indított 
„Konyhatechnológiai eszközök beszerzései” tárgyú eljárásra benyújtott ajánlatunk részeként tettük.  
 

 

Kelt: …………, 2016. ……………..  
           

           

                       …………………………………………….. 
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak), vagy aláírás a 
meghatalmazott(ak) részéről) 
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8. számú melléklet 
 

AJÁNLATTEV  NYILATKOZATA 

Folyamatban lév  cégbírósági változásbejegyzési eljárásról 
 

 

 

Alulírott………............., mint a(z) ………….. (ajánlattevő neve, címe) cégjegyzésre jogosult vezetője / 
meghatalmazott képviselője* 
 

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

 

hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal által indított, „Konyhatechnológiai eszközök 
beszerzései” tárgyában indított közbeszerzési eljárás kapcsán  
 

1.) A  ……………….. (ajánlattevő neve) tekintetében cégbírósági változásbejegyzési eljárás 
folyamatban VAN / NINCS*. 

 

2.) Az ajánlatban nevesített alvállalkozó szervezet: ……………………. (alvállalkozó(k) neve) 
tekintetében változásbejegyzési eljárás folyamatban VAN / NINCS*. 
 

3.) Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet ………….. (más szervezet(ek) neve) 

tekintetében cégbírósági változásbejegyzési eljárás folyamatban VAN / NINCS*. 
 
 

Kelt: …………, 2016. ……………..  
           

           

                       …………………………………………….. 
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak), vagy aláírás a 
meghatalmazott(ak) részéről) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: Amennyiben a „VAN” válasz megjelölésre kerül, csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem 
és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat 
eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” 
elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példánya (mellékletek nélkül)]. 
 
* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó! 
 
Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell 
benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
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SZÁLLÍTÁSI SZERZ DÉS TERVEZET 

 

 

 

amely létrejött egyrészről a  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Székhelye:     3525 Miskolc, Városház tér 1. 
Statisztikai számjele:    15789271-8411-312-05  

Adószáma:     15789271-2-05 

Számlaszáma:     Magyar Államkincstár 10027006-00299561-00000000 

Képviseli:     Demeter Ervin kormánymegbízott 
mint megrendelő (továbbiakban: Megrendel ) 

másrészről a  
 

……………………………………. 
Székhelye:     ………………………. 
Adószáma:     ……………………… 

Cégjegyzékszáma:    ………..…………….. 
Számlaszáma:     ………………………. 
Képviseli:     ………………………. 
mint Szállító (továbbiakban: Szállító) 

 

továbbiakban együttesen: Szerződő felek 

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint. 
 

 

1. El zmények 

 

 Jelen szerződés megkötésére a Megrendelő által „Konyhatechnológiai eszközök beszerzése” 

tárgyában indított a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 113. § 
(1) bekezdésére hivatkozással, hirdetmény közzététele nélküli összefoglaló tájékoztató 
meghirdetésével induló nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként kerül sor.  

 

 Szerződő felek jelen szállítási szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő 
ajánlattételi felhívása és közbeszerzési dokumentuma, valamint a Szállító, mint nyertes ajánlattevő 
ajánlata szerint kötik meg. 

 

 A fenti dokumentumok a szerződés aláírását követően a szerződés elválaszthatatlan részévé válnak. 
A dokumentumokban előforduló ellentmondások esetén azokat a következő sorrend szerint kell 
figyelembe venni: szerződés, az ajánlatkérő által kibocsátott ajánlattételi felhívás és közbeszerzési 
dokumentum, a kiegészítő tájékoztatások, a nyertes ajánlattevő ajánlata. 

 

2. A szerz dés tárgya 

 

Fentiek alapján Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja …………a jelen szerződés 1. számú 
mellékletben meghatározott konyhai berendezéseket és eszközöket (továbbiakban: konyhai 
eszközök) Megrendelő részére történő leszállítását és üzembe helyezését az Ajánlattételi 
felhívásban, közbeszerzési dokumentumban és a Szállító ajánlatában meghatározottak szerint. 
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3. A szerz dés teljesítése 

 

3.1. Teljesítés helye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. 
 

3.2. Teljesítési határidő: Az ingatlant érintő kivitelezés befejezését követő 30 napon belül köteles a 
Szállító a konyhai eszközök leszállítását és üzembe helyezését elvégezni. A Megrendelő a 
kivitelezés befejezéséről a Szállítót írásban tájékoztatja. Az építési beruházás befejezésének 
várható ideje: 2017. szeptember 01. 

 

3.3. Szerződésszerű teljesítés esetén a jelen szerződés megszűnik. Szerződő felek megállapodnak 
abban, hogy a Szállító előteljesítésre jogosult. Megrendelő szerződésszerűnek tekinti a Szállító 
teljesítését, amennyiben a teljesítésre biztosított határidőben Szállító a szerződés tárgyát képező 
konyhai eszközöket maradéktalanul leszállította és üzembe helyezte. 

 
 

3.4. Szállító gondoskodik arról, hogy a szállítás a megfelelő csomagolásban történjen, mely 
megakadályozza a sérülést, károsodást, időjárásból származó befolyásokat és egyéb környezeti 
hatásokat.  

 

3.5. Szerződő felek rögzítik, hogy a konyhai eszközök átvételéről átadás-átvételi jegyzőkönyvet 
készítenek. A birtokbaadással az átadott konyhai eszközök tulajdonjoga a Megrendelőre száll. 
illetve a Megrendelő viseli annak terheit, szedi hasznait és ebben az időpontban száll át a 
kárveszély viselése is. 

 

3.6. Amennyiben a jegyzőkönyv a Megrendelő által olyan konyhai eszközökkel kapcsolatos hibákat, 
illetve hiányosságokat tár fel, amely a konyhai eszközök végleges üzembe helyezését nem teszi 
lehetővé, úgy Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy ezen hiányosságokat, illetve hibákat 
orvosolja. Ebben az esetben a hiba orvoslását követően az átadást köteles megismételni.  

 

3.7. Felek megállapodnak, hogy a beszállításkor a Megrendelő csak a konyhai eszközök 
csomagolását köteles megvizsgálni és átvételkor mennyiségi ellenőrzést végez, a konyhai eszköz 

minőségi ellenőrzése az üzembe helyezés során történik. 
 

3.8. A Megrendelő köteles a teljesítés időpontjában a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a 
konyhai eszközökre vonatkozó szavatossági jótállási feltételek teljesítését igazoló okiratokat és a 
magyar kezelési, használati útmutatókat.  

 

4. Pénzügyi feltételek 

 

4.1. A Megrendelő a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott konyhai eszközök 
vételára mindösszesen :………….-Ft, azaz ………………. Forint + ÁFA, összesen  bruttó 
………..-Ft., mely tartalmazza a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott konyhai 
eszközök és tartozékai árát, az üzembe helyezés során felmerülő valamennyi díjat és költséget 
(üzembe helyezést, a teljes körű beépítés megvalósításához szükséges munkákat stb.) A Szállító 
a vételáron felül további díj, illetve költségigénnyel Megrendelővel szemben nem élhet. 
 

4.2. Kivitelező a teljes körű műszaki átadás-átvétel lezárását követően egy darab számla benyújtására 
jogosult. 
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4.3. Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítéseket követően a Szállító által benyújtott számla alapján 
átutalással – magyar forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdései és a Kbt. 
135. § (6) bekezdései szerint - a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon 
belül. 
 

4.4. Amennyiben a Szállító a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 

bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályok szerint történik a 
szerződésben foglalt ellenérték kifizetése. 

 

4.5. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak. Felek 
rögzítik, hogy a kifizetés vonatkozásában az adózás rendjéről szóló törvény 2003. XCII. törvény 
(továbbiakban: Art.) 36/A. § szerint kell eljárni. 

 

4.6. Felek rögzítik, hogy a Szállító előleg igénylésre nem jogosult.  
 

4.7. A kifizetésre irányadóak az Art. 36/A. §-ában foglaltak. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a 
Ptk.-ban (6:48. §) meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak. A jelen pontban 

meghatározott számla a konyhai eszközök hiánytalan leszállítása és azok teljes körű, 
kifogásmentes üzembe helyezése után, a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolást követően 

nyújthatók be. 
 

4.8. Megrendelő szerződéses feltételként előírja, hogy 

 Szállító nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, melyek a Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak; 
 

 Szállító a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az 
ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 

Egyben Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt. 143. § (1)-(3) 

bekezdésében szabályozott esetekben. 
 

5. A Szállító teljesítéssel kapcsolatos egyéb kötelezettségei és jogai 
 

5.1. A Szállító szavatolja, hogy harmadik személynek a konyhai eszközök tekintetében nincs olyan 
joga, amely a Megrendelő tulajdonszerzését akadályozza vagy korlátozza. 
 

5.2. A Szállító kifejezetten nyilatkozik, hogy a vételárba az össze költségét beépítette. Ennek 
megfelelően a szerződés teljesítésig díjkülönbözet nem számítható fel. 

 

5.3. Szállító a hatályos jogszabályokban, szabványokban és hatósági előírásokban megjelölt 
követelmények figyelembevételével köteles elvégezni a konyhai eszközök beépítését és üzembe 
helyezését. 

 

5.4. Szállító köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen 
szerződésben foglalt bármely kötelezettségének teljesítésében. Ha a Szállító önhibáján kívülálló 
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okok miatt nem tudja teljesíteni határidőben a szerződésben foglaltakat, erről haladéktalanul 
tájékoztatja írásban a Megrendelőt. 

 

6. A Megrendel  teljesítéssel kapcsolatos egyéb kötelezettségei és jogai 
 

6.1. A Megrendelő köteles a szerződésszerűen leszállított és üzembe helyezett konyhai eszközöket 
átvenni.  
 

6.2. Megrendelő köteles az észlelt minőségi hibát annak felfedezése után a Szállítóval haladéktalanul 
írásban közölni, és szavatossági igényét megjelölni.  

 

7. A szerz dés megszüntetése 

7.1. Megrendelő jogosult a Szállító súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatával 
azonnali hatállyal – a  jelen szerződést felmondani vagy attól elállni. A Megrendelő részéről 
történő azonnali hatályú felmondásra szolgáló oknak minősül, ha  

i. Szállítónak felróható késedelem folytán eléri 15 napot 
ii. Szállító hibásan teljesít és a hibát 30 nap alatt nem javítja ki teljes körűen; 
iii. Szállító a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja; 
iv. Szállító jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, 

hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében; 
v. Szállító felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárást 

rendelnek el,Szállító legfőbb szerve a társaság végelszámolásának, megkezdéséről, 
felszámolásának kezdeményezéséről határoz; 

vi. jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak  

7.2. A felmondási idő – amennyiben a felmondás nem azonnali hatályú – kezdő időpontja az erről 
szóló értesítés kézhezvételének napja, legrövidebb időtartama pedig 15 nap. Felek rögzítik, hogy 
az adott fél a felmondást, elállást közlő levélben köteles megjelölni, hogy azonnali hatállyal vagy 
felmondási idő közbeiktatásával kívánja a szerződést megszüntetni. A szerződés felmondása, 
vagy attól való elállási jog gyakorlása csak írásban érvényes. 

7.3. Amennyiben a szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy felek kötelesek az 
elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést 
kezdeményezni. Amennyiben a szerződés megszüntetésére Szállítónak felróható súlyos 
szerződésszegés miatt kerül sor, úgy ilyen esetben Szállítónak csak a már elvégzett munkák 
elszámolására lehet igénye. 

 

8. Késedelem, hibás teljesítés, szavatosság 

 

8.1. Szállító a konyhai eszközökre meghatározott jótállási és a jogszabályokban meghatározott 
szavatossági kötelezettséget vállal, melyek kezdetének időpontja a hiba és hiánymentes átadás 
dátuma.  
 

8.2. Megrendelő a jótállás körébe tartozó hibák észlelése esetén haladéktalanul, de legkésőbb 8 
munkanapon belül köteles a Szállítót írásban (postai úton, faxon vagy e-mailen) értesíteni a hiba 
felmerüléséről, jellegéről, valamint az általa érvényesíteni kívánt jótállási igényekről. 
(hibajelentés). Szerződő felek rögzítik, hogy Szállító a jótállás körében végzett hibaelhárításért 
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ellenszolgáltatást, költségtérítést nem követelhet. A jótállás időszaka alatt a Szállító köteles 
díjtalanul, az értesítést követően haladéktalanul megkezdeni a hiba kijavítását, és azt a 
legrövidebb időn belül köteles befejezni. Amennyiben a Szállító a fenti kötelezettségének nem 
tesz eleget, úgy a Megrendelő jogosult a hiba elhárítását a Szállító költségére és felelősségére 

elvégezni, vagy mással elvégeztetni. 
 

8.3. Hivatkozással a Ptk. 6:186. §-ban foglaltakra a Szállító a neki felróható késedelmes teljesítés 
esetén késedelmi kötbért tartozik fizetni a Megrendelőnek a teljesítési határidőt követő naptári 
naptól számítva. A késedelmi kötbér napi mértéke az ÁFA nélkül számított vételár 1%-a. A 

késedelmi kötbér felső határa, az ÁFA nélkül számított vételár 20%-a.  

Amennyiben a Szállítónak felróható magatartás következtében jelen szerződés lehetetlenül, úgy 
a Megrendelő meghiúsulási kötbérre tarthat igényt, mely kötbér az ÁFA nélkül számított vételár 
25%-a. 

Ha a Szállító a teljesítési határidőhöz képest késedelembe esik, és a Megrendelő megfelelő 
határidőt tartalmazó felszólítására sem vállal póthatáridőt, vagy a póthatáridő eredménytelenül 
telt el, a Megrendelő –érdekmúlás bizonyítása nélkül- a szerződéstől elállhat. 

 

Hivatkozással a Ptk. 6:186. §-ban foglaltakra a Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a 
Megrendelő az átvételt a rendeltetésszerű használatot akadályozó jelentős hibák miatt tagadja 
meg, a Szállító a késedelmi kötbérrel azonos napi mértékű minőségi kötbért köteles fizetni, amíg 
a kijavítást el nem végzi. Nem tagadható meg az átvétel olyan hiba miatt, amely, illetve amelynek 
kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. 
 

9. Vegyes rendelkezések 

 

9.1. Szerződő felek a szerződés teljesítésének elősegítése érdekében az alábbi kapcsolattartókat 
jelölik meg:  
 

Megrendelő részéről: 
             Bialkó Mária osztályvezető, telefon: 46/512-990   

 Szállító részéről:  
……………………………….  

 

9.2. Szerződő felek a szerződéssel kapcsolatos összes, egymásnak adott nyilatkozatát/értesítését, a 
jelen szerződés értelmében kizárólag írásban, e-mail, vagy telefax formájában küldik egymásnak. 

 

9.3. Korrupció ellenes klauzula: A Szállító nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik 
személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményre, amely a Szerződő felek részéről a mindenkor 
hatályos, közélet tisztáságára vonatkozó jogszabályok, korrupció ellenes törvények megsértését 
eredményezi. A Szállító nem fogadhat el és nem ajánlhat fel, nem adhat, (illetve erre 
vonatkozóan nem állapodhat meg) bármely, Megrendelő megbízásából eljáró állami 
tisztviselőnek, munkavállalónak, képviselőnek, illetve bármely, Megrendelő megbízásából eljáró 
harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. Ugyanez vonatkozik 
arra az esetre is, ha az érintett személy jelen szerződéssel kapcsolatosan tárgyalások 
folytatására, szerződéskötésre, illetve teljesítésre hivatalosan nincs felhatalmazva, arra nem 

jogosult. A Szállító köteles azonnal értesíteni a vele szerződéses kapcsolatban álló Megrendelőt, 
amennyiben jelen szerződéssel kapcsolatosan bármikor folytatott tárgyalások során, a szerződés 
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megkötésére, illetve az azzal kapcsolatos teljesítésre vonatkozóan a korrupció bármely formájáról 
vagy annak kísérletéről tudomást szerez, illetve amennyiben a korrupció gyanúja felmerül.  
 

9.4. A Felek jelen szerződés aláírásával tudomásul veszik, tekintettel arra, hogy a Megrendelő 
költségvetési szerv, az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése, 
továbbá a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-ában 
foglaltak alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési 
jogosultsággal rendelkeznek jelen szerződés felett, valamint hogy az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, a 
jelen szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, illetőleg a nyilvánosságra hozatalt még 
az üzleti titokra való hivatkozással sem tagadhatják meg. 

 

9.5. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést kizárólag közös megegyezéssel a 
Kbt. 141. §-ában foglaltaknak megfelelően módosíthatják. 

 

9.6. Szállító kijelenti, hogy Szállító megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § 
(6) bekezdésben és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet 50. § (1a) bekezdésben foglaltaknak, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, ezért átlátható szervezetnek minősül. 
A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az átlátható szervezet fogalmához kapcsolódó 
változásról, az átláthatóság megszűnéséről köteles írásban tájékoztatni a Megrendelőt.  

 

9.7. Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződéssel kapcsolatban 
tudomásukra jutott adatokat, tényeket, információkat kizárólag a szerződés teljesítésére 
használják fel, azokat harmadik személy részére, az érintett fél előzetes írásbeli hozzájárulása 
nélkül nem ruházzák át, illetve nem teszik hozzáférhetővé, kivéve a mindenkori hatályos 
jogszabályok által előírt közzétételi eseteket. 

 

9.8. Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt. 143. § (1)-(3) 

bekezdésében szabályozott esetekben. 
 

9.9. A jelen szerződés a Szerződő felek általi aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben a 
Szerződő felek aláírására nem ugyanazon a napon kerül sor, úgy az utolsó aláírás napja a 

hatályba lépés napja. 
 

9.10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

9.11. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó jogvitákat tárgyalással, 
közös engedmények útján igyekeznek rendezni. Amennyiben a Szerződő feleknek a jogvita 
megegyezéssel történő rendezésére irányuló törekvése nem vezetne eredményre, Szerződő 
felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 41. § (1) bekezdése alapján – 

értékhatártól függően – a Miskolci Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos 
illetékességét kötik ki, e bíróságok eljárásának és határozatának vetik alá magukat. 

 

Jelen szerződés 7 (hét) számozott oldalból áll, egymással mindenben szó szerint megegyező 4 (négy) 
eredeti példányban készült, amelyből a Megrendelő 3 (három), a Szállító 1 (egy) eredeti példányt kap.  
Szerződő felek a jelen szerződést – elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal mindenben 
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egyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írják alá. 
 

 

Miskolc, 2017. ………………    Miskolc 2017. ………..……………   
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