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BEVEZETÉS 
 

Tisztelt Ajánlattevő! 
 
 
A Fejér Megyei Kormányhivatal a jelen közbeszerzési eljárásban a Nyomtató kellékanyagok 
beszerzését kívánja megvalósítani a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
(továbbiakban dokumentáció) részletezettek szerint. 
 
Az ajánlat kidolgozásának alapját a felhívás és a dokumentáció együttesen képezik, amelyek 
kiegészülnek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113-114. §-ban foglalt 
előírásaival, valamint a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet szabályaival.  
 
Az ajánlat elkészítéséhez Ajánlatkérő dokumentációt állított össze, amely utal azon 
igazolásokra illetőleg nyilatkozatokra, amelyeket az ajánlatnak tartalmaznia kell. A 
dokumentációban található – mellékletként megjelölt – formanyilatkozatokat cégszerűen 
aláírva kell az ajánlathoz csatolni. Ajánlatkérő ajánlott iratmintákat bocsát rendelkezésre. 
 
A dokumentáció nem mindenben ismétli meg a felhívásban foglaltakat, azt kiegészíti, így a 
dokumentáció a felhívással együtt kezelendő.  
 
A dokumentáció közreadásával az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk ajánlatának a Kbt. 
előírásainak és elvárásainknak megfelelő, minden egyes követelményt teljesítő 
összeállításához, hogy a Tisztelt Ajánlattevők előtt egyértelműek legyenek az érvényes 
ajánlattétel követelményei, és az egységes tartalmú ajánlatok előírása könnyítse az értékelés 
folyamatát. 
 
Előzőekre tekintettel a dokumentáció kizárólag az ajánlat összeállításához szükséges 
információkat, nyilatkozat mintákat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat (továbbiakban: 
dokumentumok) tartalmazza, a jegyzékben meghatározott sorrendben. Kérjük ajánlattevőt, 
hogy a jegyzékben megadott sorrendet ajánlatának összeállításakor is szíveskedjék betartani 
oly módon, hogy először a saját (ajánlattevő), majd esetleges alvállalkozókra, azt követően 
pedig az alkalmasságot igazoló egyéb szervezetre vonatkozó dokumentumait (nyilatkozat, 
igazolás, stb.) helyezi el. Amikor ajánlatát teljes körűen összeállította, kérjük az egyes lapokat 
(a csatolt dokumentumokkal együtt) folyamatosan növekvő sorszámmal ellátni. 
 
Kérésünk teljesítése mindkettőnk számára hasznos, hiszen: 
 
♦ Önnek, mint ajánlattevőnek megkönnyíti összeállított ajánlatának benyújtás előtti 

ellenőrzését abból a szempontból, hogy az valóban tartalmazza-e a Kbt.-ben, a 
felhívásban, és a dokumentációban előírt dokumentumokat; 

♦ Nekünk, mint ajánlatkérőnek pedig nagymértékben segítséget nyújt ez által ajánlata – 
bontáskori, és azt követő – alaki, formai- és tartalmi szempontok szerinti 
felülvizsgálatánál, tehát végső fokon a felhívásban, illetőleg a dokumentációban 
meghatározott feltételeknek való megfelelésének meghatározásához. 

 
 
Kérjük, hogy ajánlata összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozza át a 
dokumentációban leírtakat. 
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Szeretnénk arra is felhívni szíves figyelmüket, hogy – miután a Kbt. szerint a szabályosan 
lezárt ajánlatokat 5 évig sértetlenül meg kell őrizni – az ajánlatban elhelyezett dokumentumok 
eredeti példányát visszaadni nem áll módunkban.  
 
Bízunk abban, hogy a Kbt., annak végrehajtási rendeletei, továbbá a felhívás és a 
dokumentáció együttesen elegendő útmutatást nyújtanak ajánlatának sikeres összeállításához 
és benyújtásához. 
 
 
 
Székesfehérvár, 2016. december 27.   
 
 
 
 
Tisztelettel: 
  
 
 
    
Dr. Simon László kormánymegbízott 
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I. AJÁNLATI FELHÍVÁS 
 

Ajánlati felhívás 
 
1. Ajánlatkérő neve, címe 
  

Fejér Megyei Kormányhivatal 
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. 
Web: www.kormanyhivatal.hu 
E-mail: hivatal@fejer.gov.hu 
 
Kapcsolattartó:  
Neve: Szegő Zoltán 
Telefonszáma: 06-22/526-964 
Telefaxszáma: 06-22/514-769 
E-mail címe: szego.zoltan@fejer.gov.hu  

 
2. A közbeszerzés tárgya, mennyisége 

Nyomtató kellékanyagok beszerzése a Fejér Megyei Kormányhivatal részére (a 
Dokumentációban részletezettek szerint) 
A 168/2004. (V.25.) Korm rendelet 9. §-ának előírása szerint az állami normatívákat a 
saját hatáskörben megvalósított közbeszerzések során is érvényesítenie kell az 
intézményeknek /14/2012. (VI.8.) NFM utasítás 3. függelék/. 
A beszerzésre kerülő eredeti és utángyártott kellékanyagok mennyiségét és pontos 
meghatározását a Műszaki dokumentáció (leírás) tartalmazza. 
 
CPV kód:  

Fő tárgy: 30.12.51.00-2 Tonerkazetták 

 
További tárgyak:  
30.23.73.10-5 Nyomtatóba illeszthető fontkazetta 
30.12.51.10-5 Lézernyomtató-, lézerfaxkazetta 
30.12.51.20-8 Fénymásolófesték 
30.12.50.00-1 Fénymásoló berendezés alkatrészei és tartozékai 
22.60.00.00-6 Tinták 
22.61.00.00-9 Nyomdafestékek 
 

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé ajánlattevők számára részajánlat tételét.  
 
Ennek elsősorban gazdaságossági indokai vannak, mivel gyakorlati tapasztalatunk szerint 
a magasabb értékű, több terméket magában foglaló közbeszerzési eljárások lényegesen 
vonzóbbak az ajánlattevők számára. A közbeszerzés viszonylag alacsony becsült értéket 
képviselő részajánlatokra bontása komolyan veszélyeztetné az eljárás eredményességét 
valamennyi részajánlat vonatkozásában. Márpedig a Kormányhivatal kiemelt célja, hogy 
valamennyi nyomatelőállító eszköze ellátottságát késedelem nélkül, teljes körűen 
biztosítsa a zavartalan munkavégzés céljából. A magasabb becsült érték és a termékek 
bővebb köre az ajánlattétel során kedvezőbb ajánlati árak megajánlása formájában is 
megmutatkozik, továbbá a szállítási költség is jóval alacsonyabb, vagyis a beszerzés 
lényegesen olcsóbban megvalósítható.  
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A Kormányhivatal előzetes piackutatása eredményeképpen megbizonyosodhattunk arról, 
hogy léteznek olyan ajánlattevők, akik képesek a kiírásban meghatározott valamennyi 
termékre vonatkozóan ajánlatot benyújtani. 
 
Végül a teljesítés során a szállítás koordinálásának egyszerűsítése, a rugalmasabb és 
egyszerűbb ügyintézés, valamint kisebb adminisztrációs terhek is mind amellett szólnak, 
hogy nem lenne ésszerű és racionális jelen közbeszerzés részekre bontása.  
 

3. Az eljárás fajtája 
A Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás 

 
4. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési 

helye: 
A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és 
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=20&type=210#!DocumentBrowse 

 
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a dokumentáció letöltésének 
tényét azt követően haladéktalanul, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig írásban 
(faxon, e-mailen) jelezzék Ajánlatkérő számára a dokumentációban található regisztrációs 
lap visszaküldésével. Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési 
dokumentumok letöltése. 

 
5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében ajánlatkérő a 

közbeszerzési eljárást lefolytatja 
     Szállítási (Adásvételi) szerződés 
 

6. A teljesítés helye 
Fejér Megyei Kormányhivatal, 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. (Kellékanyag 
raktár) 
NUTS-kód: HU21 
 

7. Az ajánlatok értékelési szempontja, figyelemmel a Kbt. 76. § (2)-(3) bekezdéseire: 
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (nettó összesen Ft) 
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján dönt a legkedvezőbb aján-
lat kiválasztásáról, mert az ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és 
műszaki követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, és a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, 
csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. 

 

8. Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 
Alternatív ajánlat nem tehető. 

 
9. Az Ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

A Kbt. 114. § (1) bekezdés szerinti felhatalmazás alapján ajánlatkérő az alábbi kizáró 
okok érvényesítését írja elő: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában 
részt vevő olyan gazdasági szereplő, akire/amelyre fennállnak a Kbt. 62. § (1) bekezdése 
szerinti kizáró okok.  
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Igazolási mód:  
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) - (2) 
bekezdésében foglalt rendelkezések szerint, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdésére 
figyelemmel kell igazolni.  
• cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy 

nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt, továbbá 
• a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan kell nyilatkozatát 

megtenni. 
 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 17. § (1)-(2): 
17. § (1) Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi 
jelentkezésében a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban 
egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt 
kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. 
§ i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő 
köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 7. § szerinti - korábbi 
közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot 
nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és 
tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében 
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt 
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 
(2) Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, 
hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt 
kizáró okok. 
 
A Kbt. 114. § (2) bekezdése: 
A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által 
meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második 
Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) 
bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban 
az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes 
adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint 
ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból 
is. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles 
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az 
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles 
megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó 
részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait 
az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások 
benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles 
benyújtani. 
 
A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot a közbeszerzési eljárás kapcsán kell, 
hogy kiállítsa az ajánlattevő. Erre tekintettel kérjük, hogy a kizáró okokra vonatkozó 
nyilatkozat dátuma a felhívás megküldésénél nem régebbi dátumú nyilatkozat legyen. 
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Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során 
következnek be (Kbt. 74. § (1) bek. b pont). 
Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. 
 

10.  Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
Az ajánlattevő csak arról köteles nyilatkozni, hogy az előírt alkalmassági 
követelménynek megfelel. 
Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 
tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt nyilatkozatokat, igazolásokat az 
alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt 
szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. 
P/1. 
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra az Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30) Korm. 
rendelet 19. § (5) bekezdésére tekintettel csatolja 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint, a 
felhívás megküldésének napját megelőző teljes három lezárt üzleti évre vonatkozóan 
nyilatkozik a gazdasági szereplő közbeszerzés tárgya szerinti (nyomtató kellékanyagok 
szállítása) éves árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve 
mikor kezdte meg tevékenységét. 
 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (3) bekezdése szerinti esetben ajánlattevő kiegészítő 
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, 
amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem 
lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági 
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által 
elfogadott módjáról. 
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) 
bekezdésekben foglaltakra. 
 
Az alkalmasság minimumkövetelményei: 
Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha: 
P/1. 
az eljárást megindító felhívás megküldésének napját megelőző három lezárt üzleti évben 
összesen a közbeszerzés tárgya (nyomtató kellékanyagok szállítása) szerinti nettó 
árbevétele nem éri el a 3.000.000 forintot.  
Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös 
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 
Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) 
kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) – (8) és (11) bekezdésében és a 
67. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján 
az а szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
igazolásához felhasználja, а Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az 
Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
összefüggésben ért kár megtérítéséért 

 
 
 



9 
 

11.  Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
Az ajánlattevő csak arról köteles nyilatkozni, hogy az előírt alkalmassági 
követelménynek megfelel. 
Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 
tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt nyilatkozatokat, igazolásokat az 
alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt 
szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.  
M/1.  
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § 
(1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az ajánlattevő nyújtsa be az eljárást megindító 
felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 hónapban, a közbeszerzés tárgya 
(nyomtató kellékanyagok szállítása) szerinti legjelentősebb teljesítéseire 
igazolást/referencianyilatkozatot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint, 
legalább az alábbi tartalommal: 

- a teljesítés rövid tárgya olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való 
megfelelés megállapítható legyen, 

- az ellenszolgáltatás nettó összege, 
- a teljesítés ideje (teljesítés kezdési és befejezési időpontja, év, hó), 
- a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelősége, 
- a szerződést kötő másik fél megnevezése. 

 
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó 
referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki 
az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a 
referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő 
részéről az ismertetett teljesítés tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen 
arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett 
teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.  
 
Amennyiben ajánlattevő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, 
amelyben projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) 
bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való 
megfelelést. 
 
Az alkalmasság minimumkövetelményei: 
Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha: 
M/1.  
nem rendelkezik az eljárás megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 
hónapban legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya (nyomtató kellékanyagok szállítása) 
szerinti, összesen legalább nettó 3 millió Ft értékű referenciával. 
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként 
végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni 
kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való 
megfelelés vizsgálata során. 
 
Az előírt érték több bemutatott referencia összértéke alapján is igazolható. 
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Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli 
hatálya az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldéséig még nem járt le, vagy az 
adott szerződés kezdő és/vagy lejárati időpontja a vizsgált időszakon kívül esik, úgy 
Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített szerződéses értéket veszi 
figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.  
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot 
igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint 
támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.  

 
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az 
ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is 
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az 
esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet, valamint az eljárást megindító 
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 
(követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrására vagy arra is támaszkodik.  
Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó 
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erősforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.  

 
12. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezésekre: 
Az ellenszolgáltatás megfizetésére a szerződésben meghatározott módon és tartalommal 
való teljesítés esetén átutalással, forint összegben (HUF), a teljesítés igazolását követően 
a nyertes ajánlattevő által szabályszerűen kiállított számla és benyújtott dokumentumok 
alapján kerül sor a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdése rendelkezéseivel 
összhangban. A fizetési határidő 30 nap. 
Az ellenérték megfizetése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. 
§-a előírásai irányadóak. 
Az Ajánlatkérőként szerződő fél - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a 
teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésétől eltérően a 
Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak szerint fizeti ki a szerződésben foglalt 
ellenértéket. 
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a Ptk.-ban meghatározott (6:155 §) mértékű, és a 
késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot köteles megfizetni. 
Ajánlattevő a szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem 
megengedett. 
 

13.  A szerződés teljesítésének határideje: 
A szerződés hatályba lépését követő naptól számított 30. nap. Ajánlatkérő előtejesítést 
elfogad. 
 

14. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
Ajánlattevő késedelmi, hibás teljesítési, valamint meghiúsulási kötbér vállalására köteles. 
A kötbér alapja a késedelmesen teljesített termékek nettó ellenértéke.  
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Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. 
napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 15 %. 
Meghiúsulási kötbér mértéke: 20% 
Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. 
napjától napi 1 %. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 15 %. 

 
Ajánlattevő mentesül a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy 
kötelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesíteni. A vis maior olyan esetekre 
vonatkozik, amelyek Ajánlattevőnek fel nem róhatók, érdekkörén kívül esnek. Az 
Ajánlatkérőt az akadály beálltáról és megszüntetéséről haladéktalanul, utólag is 
igazolható módon értesíteni kell.  
 

15. Ajánlat benyújtásának helye és ideje: 
Ajánlattételi határid ő: 2017. január 17. 10:00 óra 
Az ajánlatok benyújtásának címe: Fejér Megyei Kormányhivatal, Pénzügyi és 
Gazdálkodási Főosztály, Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály, 8000 Székesfehérvár, 
Piac tér 12-14.; III. em. 326. 

 
16.  Az ajánlattétel nyelve 

Az ajánlatok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. Az ajánlatban minden idegen 
nyelven benyújtott irathoz, dokumentumhoz, nyilatkozathoz, információhoz csatolni kell 
legalább a felelős magyar nyelvű fordítást. (felelős fordítás: adott fordítást az ajánlattevő 
készítette, cégszerű aláírással hitelesítette, és tartalmáért felelősséget vállal) 
 

17.  Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:  
A Kbt. 81. § (11) bekezdésben foglaltak szerint az ajánlattételi határidő lejártától 
számított 60 nap. 
 

18.  Az ajánlatok felbontásának feltételei 
Dátum: 2017. január 17. 10:00 óra 
Hely: Fejér Megyei Kormányhivatal  
8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14. III. emelet 326. szoba 
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: a Kbt. 68. § (3) szerint 
A bontásra irányadók a Kbt. 68. § (1)-(2) és (4) és (6) bekezdései is. 
 

19.  Az ajánlat formai követelményei: 
Az ajánlatokat 1 eredeti papír alapú példányban kell benyújtani közvetlenül vagy postai 
úton a dokumentációban részletezettek szerint. Az ajánlatot kérjük beadni 1 elektronikus 
példányban (CD/DVD), amely az eredeti papír alapú példányról készült hiánytalan, 
szkennelt ajánlatot tartalmazza teljes terjedelemben. Eltérés esetén a papír alapon 
benyújtott példány az irányadó. 
A papír alapú példányt ajánlattevő köteles kötve vagy fűzve benyújtani. A papír alapú 
ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Az ajánlatnak 
lehetőleg az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
 
Az ajánlat csomagolásán fel kell tüntetni: „KÖZBESZERZÉSI AJÁNLAT, Nyomtató 
kellékanyagok beszerzése a Fejér Megyei Kormányhivatal részére, Az ajánlattételi 
határidő előtt tilos felbontani!” 
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Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők szíves figyelmét, hogy a postai kézbesítés átfutási ideje 
kb. 4-5 munkanappal meghosszabbodott a kormányzati szervek számára előírt „KÉR” 
rendszer miatt, ezért javasoljuk, hogy lehetőség szerint gyorsfutár útján vagy 
személyesen nyújtsák be ajánlatukat. 
 

20. Az ajánlat tartalmi követelményei: 
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2), (4) és (6) bekezdésben, a 
Kbt. 67. § (4) bekezdésben, a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a 114. 
§ (2) bekezdésében előírtakra, továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra. 
A Kbt. 66. § (6) bekezdése és a 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot nemleges 
tartalommal is be kell nyújtani. 
A Kbt. 47. § (2) szerint a dokumentumok benyújthatóak egyszerű másolatban is, kivéve a 
Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, amelyet eredetiben kell benyújtani.  
 
Az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, 
illetőleg a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját egyszerű 
másolatban. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, csatolni kell a cégkivonat 
szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű másolati példányát. 

 
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 
felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, 
aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetve a közös 
ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. (Kbt. 35. §.) 
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más személy vagy 
szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, abban az esetben az ajánlatban 
csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja az 
erőforrások rendelkezésre bocsátását (Kbt. 65. § (7) bekezdés). A Kbt. 65. § (7) 
bekezdése szerinti nyilatkozatot nemleges válasz esetén is be kell nyújtani. 
 

21. Egyéb információk: 
 

a) kiegészítő tájékoztatás: 
A Kbt. 114. § (6) bekezdésére tekintettel az eljárást megindító felhívásban, illetőleg a 
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet 
az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta 
előtt ésszerű időben válaszolja meg.  
 
b)  hiánypótlás elrendelése  
Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) 
bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra 
vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő 
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne 
szükséges az újabb hiánypótlás. 
 
c) Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a dokumentációban meghatározott tartalmi és 
formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania [Kbt. 66. § (1) 
bekezdés]. 
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d)  Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költségét az 
ajánlattevő köteles viselni. 

 
e) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 36. § (1) bekezdésében foglaltakra. 

 
f) Ajánlatkérő a projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem is teszi lehetővé, azon 

ajánlattevők számára sem, amelyek önállóan, és nem közös ajánlattevőként tesznek 
ajánlatot. 

 
g)  Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.  

 
h)  Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes 

ajánlattevő(k) saját teljesítésének arányát.  
 
i) Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az 

eljárás nyertesének visszalépése esetén – amennyiben második legkedvezőbb 
ajánlattevőt is megjelöl az összegezésben – a következő legkedvezőbb ajánlatot 
tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést. Ajánlatkérő az összegezésben 
csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró 
döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti 
igazolások benyújtására.  

 
j)  Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről - az írásbeli összegezés minden 

ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő 
megküldésével - a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdése szerint írásban tájékoztatja. A 
szerződés megkötése az írásbeli összegzés megküldésének napját követően a Kbt. 131. 
§ (6) bekezdése alapján történik. 
 

k) Jelen felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, továbbá a vonatkozó jogszabályok 
előírásai szerint kell eljárni. 

 
l) Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság minősítési szempontjainál szigorúbban 

állapította meg a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai 
alkalmasság feltételeit és igazolását. 

 
m) A benyújtott ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltűnteti az 

ajánlattevő nevét és székhelyét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, 
amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.  
 

n) A különböző devizák forintra történő átszámításakor a felhívás megküldésének napján 
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell 
alkalmazni, árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az 
üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes 
devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott 
összegek tekintetben az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell csatolni.  
 

o) Az irányadó jog a magyar, az irányadó idő: CET. 
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p) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást, illetve ha nincs ilyen folyamatban, a nemleges nyilatkozatot is. 
 
 

22. A felhívás megküldésének dátuma: 
2016. december 27.   
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II. ÚTMUTATÓ  
 
1. Általános megjegyzések 
 
1.1. Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket Ajánlattevőnek kell 

viselnie. A jelen közbeszerzési eljárás eredményes vagy esetleges eredménytelen 
befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban 
semmilyen követelésnek nincs helye, kivéve a Kbt. 177. § (2) bekezdésben foglaltak 
fennállása esetén. 

 
1.2. Az ajánlat pénzneme: Magyar Forint (HUF) 

 
1.3. Ajánlattevők a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlati felhívással és a 

dokumentációval kapcsolatban kizárólag írásban (fax: +36-22/514-769 vagy e-mail: 
szego.zoltan@fejer.gov.hu) kérhetnek kiegészítő tájékoztatást. A Kbt. 114. § (6) 
bekezdése alapján Ajánlatkérő az Ajánlattevői kérdésekre vonatkozó kiegészítő 
tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, adja meg. 
Ajánlattevők ennek figyelembe vételével küldjék meg Ajánlatkérő számára a 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos kérdéseiket. Ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt 
Ajánlattevőket, hogy a kiegészítő tájékoztatás keretében feltett kérdéseiket szerkeszthető 
MS Word (.doc) formátumban is szíveskedjenek továbbítani. 
 

1.4. Az ajánlatot nem lehet ceruzával készíteni. Az ajánlatban nem lehet áthúzás, átírás vagy 
betoldás. Az olyan ajánlatot, amelyet az Ajánlattevő saját feltételeinek, kikötéseinek 
beszúrásával, becsatolásával nyújtott be, az Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti. 

 
1.5. Az Ajánlatkérő a jelen dokumentáció mellékletében a Közbeszerzési törvény előírásainak 

megfelelő ajánlott iratmintákat  bocsát az Ajánlattevők részére, de a jelen dokumentáció 
mellékletében nem szerepel az ajánlathoz csatolandó összes nyilatkozatra, illetve 
igazolásra vonatkozó minta. Ezen további nyilatkozatok, igazolások törvényi, valamint az 
ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak való megfelelősége az 
Ajánlattevő felelőssége! 

 
1.6. Az ajánlattevő az ajánlatában szereplő adatok hitelességéért felelősséggel tartozik.  

 
1.7. Ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, melyet az általa előírt ajánlattételi határidőn túl 

kap meg, a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek nyilvánít, amely 
ajánlatok azonban a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerinti iratnak minősülnek. A határidő után 
beérkezett ajánlat benyújtásáról jegyzőkönyvet vesz fel Ajánlatkérő és azt az összes – 
beleértve az elkésett – ajánlattevőnek megküldi. 

 
1.8. Ajánlatkérő ajánlattevők ajánlatait kizárólag a jelen közbeszerzési eljárás keretében 

használhatja fel. Amennyiben bármelyik ajánlattevő üzleti titokra  hivatkozással ajánlata 
bármely részének nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy az üzleti titok körébe eső 
ajánlati részt az ajánlatában jól elkülönített módon kell benyújtania. Az ajánlat üzleti 
titoknak minősülő részével kapcsolatosan a Kbt. 44. §-a az irányadó. 

 
1.9. A szerződést az Ajánlatkérő a nyertesként kihirdetett Ajánlattevővel az ajánlati 

felhívásban, a dokumentációban, a szerződéses feltételekben és az ajánlatban szereplő 
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tartalommal köti meg. A nyertes ajánlat a szerződés elválaszthatatlan részét képező 
mellékletté válik.  
 

1.10. Az eljárást megindító felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatok 
elbírálásának szempontja: 
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (nettó összesen Ft) 

 
1.11. A szerződés megkötése az írásbeli összegzés megküldésének napját követően a Kbt. 

131. § (6) bekezdése alapján történik. Ajánlatkérő szerződéses feltételeit szerződés 
tervezetben foglalta össze, mely tervezet a dokumentáció részét képezi.  

 
 

2. Az ajánlat benyújtásának formai kellékei 
 
2.1. Az ajánlatot 1 eredeti papíralapú példányban szükséges elkészíteni, és az 

Ajánlatkérőhöz eljuttatni, illetve 1 elektronikus példányban (CD/DVD), amely az 
eredeti példányról készült hiánytalan, szkennelt ajánlatot tartalmazza teljes terjedelemben. 

 
2.2. Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 

matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, 
vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg 
az aláírás egy része a matricán legyen. 
 

2.3. Az Ajánlattevő ajánlatát valamennyi lapján (fedlapon és a tartalomjegyzéken is), köteles 
emelkedő sorrendben, folyamatos oldalszámozással és kézjegyével ellátni.  

 
2.4. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 

szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
 

2.5. Ahol – akár a felhívásban, akár a dokumentációban, akár a nyilatkozatmintákon – 
megjelölésre kerül, hogy cégszerűen kell az adott dokumentumot aláírni, kérjük eszerint 
eljárni.  

 
2.6. Az ajánlatok eredeti papíralapú és elektronikus példányait 1 közös nagy borítékban, vagy 

csomagban kell elhelyezni, és azt úgy kell lezárni, hogy bármilyen illetéktelen 
beavatkozás, vagy annak akár csak a kísérlete is felfedezhető legyen. A csomagoláson fel 
kell tüntetni:  „KÖZBESZERZÉSI AJÁNLAT, Nyomtató kellékanyagok beszerzése a 
Fejér Megyei Kormányhivatal részére, Az ajánlattételi határid ő előtt tilos 
felbontani!”  

 
2.7. Az ajánlatot az Ajánlatkérő átveszi, de azt részére postai úton is meg lehet küldeni 

tértivevényes küldeményben. 
 

Az ajánlatok postai feladás vagy futárszolgálat igénybe vételével történő benyújtása esetén 
fennálló kockázatokat (az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, 
lezártságának megszűnése, a kézbesítés elkésettsége stb.) az Ajánlattevők viselik.   
 
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők szíves figyelmét, hogy a postai kézbesítés átfutási 
ideje meghosszabbodott a kormányzati szervek számára előírt „KÉR” rendszer 
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miatt, ezért javasoljuk, hogy lehetőség szerint gyorsfutár útján vagy személyesen 
nyújtsák be ajánlatukat. 
 

2.8.Ajánlatkérő akkor tekinti az ajánlatot idejében benyújtottnak, ha az határidőben beérkezett 
a megjelölt címre. Személyes benyújtás esetén késve, vagy határidőn túl postán, illetve 
futárral érkező ajánlatot az Ajánlatkérő az Ajánlattevő személyének megállapítása céljából 
felbontja, az elkésett ajánlatról külön jegyzőkönyv készül. Az ajánlattételi határidő lejárta 
után benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen. 
 

3. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 
 

3.1 Ajánlatkérő csak teljes mértékben kitöltött, cégkivonatban feltüntetetten 
cégjegyzésre jogosult, aláírási címpéldányt csatolni tudó személy(ek) által aláírt 
nyilatkozatokat, űrlapokat, táblázatokat fogad el.  

 
3.2 Ajánlattevő köteles a nemleges dokumentumokat is becsatolni, amelyet áthúzással 

és szignóval kell ellátni. 
 

3.3 Az ajánlatnak az alábbi nyilatkozatokat, dokumentumokat, mellékleteket kell 
tartalmaznia az alábbiak figyelembe vételével, az alábbi javasolt sorrend betartása 
mellett: 

 
3.3.1 Fedlap: tartalmazza az ajánlattevő, közös ajánlattevők megnevezését, a 

közbeszerzési eljárás tárgyát. 
3.3.2 Felolvasólap: a minta szerinti tartalommal, cégszerűen aláírva. Közös 

ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek cégszerűen alá kell írnia!!! 
3.3.3 Tartalomjegyzék: oldalszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, 

hogy az ajánlatban lévő dokumentumok az ajánlat mely oldalán találhatók 
meg. 

3.3.4 Nyilatkozatok kizáró okokról , gazdasági és pénzügyi alkalmasságról, 
műszaki és szakmai alkalmasságról a Kbt. 67. § (1) bekezdés 
vonatkozásában a 114. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. 

� Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról, illetve a Kbt. 62. § (1) bek. 
kb) pontja szerinti nyilatkozat (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) 
pont ib) alpontjára tekintettel). 

� Ajánlattevőnek ajánlatában a P/1. pont szerinti gazdasági és pénzügyi 
alkalmassági követelmény vonatkozásában a Kbt. 114. § (2) bekezdés 
szerint nyilatkoznia kell arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági 
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére 
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlattevő az 
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 
tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt nyilatkozatait az 
Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. 

� Nyilatkozatok, igazolások műszaki és szakmai alkalmasságról 

Ajánlattevőnek ajánlatában a M/1. pont szerinti alkalmassági követelmény 
vonatkozásában a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint nyilatkoznia kell arról, 
hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az 
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem 
köteles megadni.  
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Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes 
adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt nyilatkozatait 
az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. 

3.3.5  Teljességi nyilatkozat az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés 
megkötésére és teljesítésére, kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66. § 
(2) bekezdésére tekintettel) eredeti példányban. Közös ajánlattétel esetén 
minden közös ajánlatot tevőnek cégszerűen alá kell írnia. 

3.3.6 KKV besorolására vonatkozó nyilatkozat. (Kbt. 66. § (4) bekezdésére 
tekintettel)  

3.3.7 Alvállalkozók igénybevételére vonatkozó nyilatkozat (Kbt. 66. § (6) 
bekezdésére tekintettel), melyet nemleges válasz esetén is csatolni kell. 

3.3.8 Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 
igénybe a kizáró okok – Kbt. 62. § – hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § 
(4) bekezdése) 

3.3.9 Közös ajánlattevők megállapodása: kizárólag közös ajánlattétel esetén kell 
csatolni valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt megállapodást. 

3.3.10 Az alkalmasság igazolására kapacitást nyújtó szervezet igénybevételére 
vonatkozó Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdésben és 
kapcsolódóan a 67. § (3) bekezdésében foglaltakról. Nemleges válasz esetén is 
be kell nyújtani.  

3.3.11. Aláírási címpéldány: az ajánlattevő, a Kbt. 65. § (7) pontja szerinti szervezet 
nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy a 2006. évi V. törvény 9. 
§ (1) bekezdés szerinti aláírási-mintájának másolati példánya. Ajánlattevő - 
amennyiben az ajánlatot a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) 
írták alá - csatolja - a meghatalmazott aláírását is tartalmazó - írásos 
meghatalmazást. 

3.3.12 Üzleti titokra  vonatkozó nyilatkozat (Kbt. 44. §-ára tekintettel) adott 
esetben 

3.3.13 Nyilatkozat papír alapú és elektronikus ajánlati példány egyezőségéről 
3.3.14 Nyilatkozat szakemberek gyakorlati idejéről 
3.3.15 Adott esetben: Egyéb fontosnak tartott információ 
Az Ajánlatkér ő Kbt. 69. § szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok 
3.3.16 Ajánlattevő nyilatkozata a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása 

vonatkozásában az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé 
számított három lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti – általános 
forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről évenkénti bontásban  

3.3.17 A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában a közbeszerzés 
tárgya szerinti legjelentősebb szolgáltatás nyújtására vonatkozó 
igazolás/referencianyilatkozat benyújtás az ajánlati felhívásban előírt 
tartalommal. 
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III. M ŰSZAKI LEÍRÁS  
 
Tárgy:  Nyomtató kellékanyagok beszerzése a Fejér Megyei Kormányhivatal részére 
 
 
Az alábbi nyomtató kellékanyagok beszerzése a Fejér Megyei Kormányhivatal 2017. I., 
illetve II. negyedéves igényét fedezi. 
 
 
Eredeti nyomtató kellékanyagok: 

- 20 db, Zebra P110 festékszalag (cikkszám: 800017-201), vagy azzal egyenértékű 
eredeti festékszalag 

- 2 db, Olivetti OFX180 faxhoz nyomtatófej (cikkszám: B82070), vagy azzal 
egyenértékű eredeti nyomtatófej 

- 1 db, HP Photosmart 7550 nyomtatóhoz tintapatron (cikkszám: C6658AE), vagy azzal 
egyenértékű eredeti tintapatron 

- 1 db, HP Laserjet 4015 maintenance kit (cikkszám: CB389A), vagy azzal egyenértékű 
eredeti maintenance kit 

- 150 db, Canon IP4850/4950/MG5150 nyomtatóhoz tintapatron (cikkszám: CLI-526B), 
vagy azzal egyenértékű eredeti tintapatron 

- 2 db, Panasonic KX-FP 363 faxhoz festékfilmszalag (cikkszám: FA57A), vagy azzal 
egyenértékű eredeti festékfilmszalag 

- 150 db, Canon IP4850/4950/MG5150 nyomtatóhoz tintapatron (cikkszám: PGI-
525PGBK), vagy azzal egyenértékű eredeti tintapatron 

- 2 db, HP LaserJet 4200 lézernyomtatóhoz maintenance kit (cikkszám: Q2430A), vagy 
azzal egyenértékű eredeti maintenance kit 

- 30 db, Epson LQ 680 nyomtatóhoz festékszalag (cikkszám: S015262), vagy azzal 
egyenértékű eredeti festékszalag 

- 2 db, Epson Stylus C62 nyomtatóhoz tintapatron (cikkszám: T040), vagy azzal 
egyenértékű eredeti tintapatron 

- 2 db, Epson Stylus SX218 nyomtatóhoz tintapatron (cikkszám: T0715), vagy azzal 
egyenértékű eredeti tintapatron 

- 3 db, Toshiba BD-1550 vagy BD1560 multifunkciós nyomtatóhoz toner (cikkszám: T-
1550E), vagy azzal egyenértékű eredeti toner 

- 25 db, Zebra 420i-520i nyomtatóhoz festékszalag (cikkszám: 800015-101), vagy azzal 
egyenértékű eredeti festékszalag 

- 24 db, Zebra TLP 2844 nyomtatóhoz festékszalag (cikkszám: 02300GS06407), vagy 
azzal egyenértékű eredeti festékszalag 

- 4 db, Neopost IJ40 bérmentesítő gépbe való festékpatron (cikkszám: 84732990), vagy 
azzal egyenértékű eredeti festékpatron 

- 4 db, HP LaserJet Pro M251 nyomtatóhoz fekete toner (cikkszám: CF210X), vagy 
azzal egyenértékű eredeti toner 

- 2 db, HP LaserJet Pro M251 nyomtatóhoz cyan toner (cikkszám: CF211A), vagy azzal 
egyenértékű eredeti cyan toner 

- 2 db, HP LaserJet Pro M251 nyomtatóhoz yellow toner (cikkszám: CF212A), vagy 
azzal egyenértékű eredeti yellow toner  

- 2 db, HP LaserJet Pro M251 nyomtatóhoz magenta toner (cikkszám: CF213A), vagy 
azzal egyenértékű eredeti magenta toner 

- 23 db, Ricoh SP 4500 multifunkciós nyomtatóhoz dobegység (cikkszám: 407324), 
vagy azzal egyenértékű eredeti dobegység  
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- 2 db, OKI MC851 multifunkciós nyomtatóhoz fuser unit (cikkszám: 43529405), vagy 
azzal egyenértékű eredeti fuser unit 

- 5 db, Xerox Work Centre 133 multifunkciós nyomtatóhoz dob (cikkszám: 13R00589), 
vagy azzal egyenértékű eredeti dob 

- 2 db, Canon I-Sensys LBP7018C nyomtatóhoz toner (cikkszám: CRG-729Bk), vagy 
azzal egyenértékű eredeti toner 

- 10 db, Canon Pixma IP90 nyomtatóhoz festékpatron (cikkszám: BCI-15), vagy azzal 
egyenértékű eredeti festékpatron 

-  3 db, HP Officejet 6000 nyomtatóhoz festékpatron készlet (cikkszám: C2N92AE), 
vagy azzal egyenértékű festékpatron készlet 

-  2 db, HP Officejet 6230 nyomtatóhoz festékpatron (cikkszám: C2P23AE), vagy azzal 
egyenértékű festékpatron 

 
 
Utángyártott vagy újra gyártott kellékanyagok: 

- 8 db, Canon MG 2150 patron színes (cikkszám: CL-541), vagy azzal egyenértékű 
színes patron 

- 8 db, Canon MG 2150 patron fekete (cikkszám: PG-540), vagy azzal egyenértékű 
fekete patron 

- 2 db, Epson Stylus C62 patron színes (cikkszám: T041), vagy azzal egyenértékű színes 
patron 

- 4 db, Konica Minolta 1600f multifunkciós nyomtatóhoz toner (cikkszám: TC16), vagy 
azzal egyenértékű toner  

- 1 db, Panasonic KX-FL613 lézerfaxhoz dobegység (cikkszám: KX-FA84), vagy azzal 
egyenértékű dobegység 

- 3 db, Epson Aculaser M 2400 nyomtatóhoz toner (cikkszám: S050584), vagy azzal 
egyenértékű toner 

- 2 db, Konica 7222 nyomtatóhoz toner (cikkszám: 017Q), vagy azzal egyenértékű toner 
- 4 db, HP OfficeJet 202 mobil nyomtatóhoz fekete tintapatron (cikkszám: C2P10AE), 

vagy azzal egyenértékű fekete tintapatron 
- 4 db, HP OfficeJet 202 mobil nyomtatóhoz színes tintapatron (cikkszám: C2P11AE), 

vagy azzal egyenértékű színes tintapatron 
- 2 db, Zebra ZXP1 kártyanyomtatóhoz fekete festékszalag (cikkszám: 800011-101), 

vagy azzal egyenértékű fekete festékszalag 
- 4 db, Zebra ZXP3 kártyanyomtatóhoz fekete festékszalag (cikkszám: 800033-301), 

vagy azzal egyenértékű fekete festékszalag 
-  4 db, Zebra ZXP7 kártyanyomtatóhoz fekete festékszalag (cikkszám: 800077-701), 

vagy azzal egyenértékű fekete festékszalag 
- 2 db, Zebra P110 kártyanyomtatóhoz tisztító készlet (cikkszám: 105912-912), vagy 

azzal egyenértékű tisztító készlet 
- 4 db, Samsung CLP-620ND színes nyomtatóhoz fekete toner (cikkszám: CLT-

K5082), vagy azzal egyenértékű fekete toner 
- 2 db, Samsung CLP-620ND színes nyomtatóhoz yellow toner (cikkszám: CLT-

Y5082), vagy azzal egyenértékű yellow toner 
-  2 db, Samsung CLP-620ND színes nyomtatóhoz cyan toner (cikkszám: CLT-C5082), 

vagy azzal egyenértékű cyan toner 
-  2 db, Samsung CLP-620ND színes nyomtatóhoz magenta toner (cikkszám: CLT-

M5082), vagy azzal egyenértékű magenta toner 
- 2 db, Konica Minolta 7115 nyomtatóhoz toner (cikkszám: TN101K), vagy azzal 

egyenértékű toner 
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- 1 db, Konica Minolta Bizhub 222 nyomtatóhoz dobegység (cikkszám: DR-310), vagy 
azzal egyenértékű dobegység 

- 1 db, Develop Ineo 283 nyomtatóhoz dobegység (cikkszám: DR-411), vagy azzal 
egyenértékű dobegység 

 
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé ajánlattevők részére részajánlat tételét. 
 
A 168/2004. (V.25.) Korm rendelet 9. §-ának előírása szerint az állami normatívákat a 
saját hatáskörben megvalósított közbeszerzések során is érvényesítenie kell az 
intézményeknek /14/2012. (VI.8.) NFM utasítás 3. függelék/. 
 
Ajánlattevőnek az ajánlatába csatolni kell a gyártói támogatói nyilatkozatot minimum a 
Xerox, OKI és Ricoh típusú eredeti tonerekre a berendezések magyarországi forgalmazójától, 
melyben igazolja, hogy a megajánlott termék eredeti. 
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IV. SZERZŐDÉS-TERVEZET  
 

SZÁLLÍTÁSI (ADÁSVÉTELI) SZERZ ŐDÉS 

tervezet 

 

amely létrejött egyrészről a  

Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. 
Adószám: 15789295-2-07 
Bankszámlaszám: 10029008-00299640-00000000 
PIR törzsszám: 789291 
Képviseli: Dr. Simon László kormánymegbízott  
mint Megrendelő ( a továbbiakban: Megrendelő)  
 

másrészről a 

Cégnév: 
Székhely:  
Adószám:  
Bankszámlaszám:  
Cégjegyzéket vezető cégbíróság:  
cégjegyzékszám:  
képviseletre jogosult neve és tisztsége:  
mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) – együttesen a továbbiakban: Szerződő felek – között 
alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 
 

Bevezető 
 

1. Jelen Szállítási (Adásvételi) szerződés a Fejér Megyei Kormányhivatal által a szerződés 
tárgyára vonatkozóan lefolytatott „Nyomtató kellékanyagok beszerzése a Fejér Megyei 
Kormányhivatal részére” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban: Kbt.) 113. § szerinti közbeszerzési eljárás eredményeképpen jött létre 
Szerződő felek között. Ennek megfelelően az alább felsorolt dokumentumok a szerződéssel 
együtt értelmezendőek, azzal együtt olvasandók: 

a) Megrendelőnek a szerződés tárgyát képező közbeszerzésére vonatkozó 
……………….napján kelt eljárást megindító (ajánlattételi) felhívása - 
továbbiakban: Ajánlattételi Felhívás -, 

b) A közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja – továbbiakban: Dokumentáció-, 
c)  ……………….. napján kelt kiegészítő tájékoztatás,  
d) Szállító ………….. napján kelt ajánlata - továbbiakban: Ajánlat-, 

 
2. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú 
mellékletben nevesített termékek szállítását. 
A jelen szerződésben meghatározott termék leszállítását és a számlakiállítást a 
………………………… (cégnév) teljesíti. 
 

3. Megrendelő részéről kapcsolattartó személy neve, elérhetősége:  
  Mosoni István referens; Tel.: 06-30-500-5302 
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4. A szerződés teljesítési határideje:   
A szerződés hatályba lépését követő naptól számított 30. nap. Megrendelő előteljesítést 
elfogad. 
 

5. A teljesítés helye:  
Fejér Megyei Kormányhivatal (Kellékanyag raktár)  
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. 
 

6. A fizetendő ellenérték: 
A Szállító a jelen szerződés alapján elvégzendő termékek leszállítását az 1. számú 
mellékletben meghatározott (az ajánlatában megadott) szerződéses árakon teljesíti. A 
szerződéses ár nem tartalmazza az általános forgalmi adót. 
 

7. Fizetési feltételek: 
7.1. Az ellenszolgáltatás megfizetésére a szerződésben meghatározott módon és tartalommal 

való teljesítés esetén átutalással, forint összegben (HUF), a teljesítés igazolását követően a 
Szállító által szabályszerűen kiállított számla és benyújtott dokumentumok alapján kerül 
sor a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdése rendelkezéseivel összhangban. A fizetési 
határidő 30 nap. 

7.2. Az ellenérték megfizetése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. 
§-a előírásai irányadóak. 

7.3. Megrendelő - amennyiben a Szállító a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 
6:130. § (1) - (2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak szerint 
fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket. 

7.4. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Ptk.-ban meghatározott (6:155 §) mértékű, és a 
késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot köteles megfizetni. 

7.5. A Szállító a szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem 
megengedett. 

 
8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:  

Szállító késedelmi, hibás teljesítési, valamint meghiúsulási kötbér vállalására köteles. 
A kötbér alapja a késedelmesen teljesített termékek nettó ellenértéke.  
 
Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától 
napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 15 %. 
Meghiúsulási kötbér mértéke: 20% 
Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától 
napi 1 %. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 15 %. 
 

9. Amennyiben a jelen szerződésben bármelyik szerződő fél adószáma, székhelye, fizetési 
számla száma, kapcsolattartásra megjelölt személye, illetőleg Megrendelő tekintetében a 
cégjegyzékszáma megváltozna, Szerződő felek szerződésmódosítás nélkül a Szerződés 
mellékletének tekintik a megváltozott adatokat tartalmazó kiegészítést.  
A szerződés módosítására a Kbt. 141. § előírásai az irányadók. 
 

10. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -, ha 
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        a) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

  
b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

 
11. Megrendelő előírja, hogy a Szállító 

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szállító adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak; 

 
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 

számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
 

12. A Kbt. 136. § (2) bekezdése értelmében külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a 
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó 
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 
13. Szerződő felek képviselői nyilatkoznak, miszerint jogosultak jelen szerződés aláírására, az 

abban foglalt kötelezettségek vállalására. 
 
14. A Szerződő felek a szerződés teljesítése érekében együttműködnek, kötelesek egymást 

tájékoztatni a teljesítés szempontjából jelentős tényekről, körülményekről. 
 
15. Szállító a rendelkezésére álló adatokat, információkat bizalmasan kezeli és azt harmadik fél 

számára nem szolgáltatja ki. 
 
16. A jelen szerződésből eredő jogvitákat Szerződő Felek megkísérlik békés úton rendezni. 

Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy Szerződő Felek kikötik a polgári perrendtartásról 
szóló 1952. évi III. törvényben meghatározott értékhatártól függően a Székesfehérvári 
Járásbíróság, illetve Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 
17. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a vonatkozó 
jogszabályok az irányadóak. 

 
18. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 41. § (6) bekezdése értelmében 

központi költségvetési szerv nem köthet érvényes szerződést olyan jogi személlyel, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezettel, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthető 
kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Ennek értelmében az 
átláthatóság megszűnése a szerződés azonnali megszűnését vonja maga után. A Szállító 
kötelezettséget vállal arra, hogy az átlátható szervezet fogalmához kapcsolódó változásról, az 
átláthatóság megszűnéséről köteles írásban tájékoztatni a Megrendelőt. 
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19. A szerződés tartalmának értelmezése: 
 A szerződést a Felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti 

akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá. 
 
 
Kelt: Székesfehérvár, …………………………. 

 
 
 
 
 Dr. Simon László  
 kormánymegbízott 
 Fejér Megyei Kormányhivatal 
 Megrendelő Szállító 
 
 
 
Megrendelő részéről pénzügyi 
 Ellenjegyzésre jogosult: 
 
 
 
 .......................................... 
 Kloó Józsefné 
Pénzügyi és Gazdálkodási főosztályvezető 
 
 
 
Megrendelő részéről jogi 
 Ellenjegyzésre jogosult: 
 
 
 
       …………………………… 
 Dr. Simon Katalin 
 osztályvezető 
     Koordinációs és Jogi Osztály 
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1. számú melléklet 
 

 
A megajánlott termék 

megnevezése 
(gyártmány, típus) 

*Nettó ajánlati egységár  
(Ft) 

Mennyiség  
(db) 

*Nettó ajánlati ár    
összesen  

(Ft) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
                                           Nettó ajánlati ár mindösszesen (Ft): 

 

 

 
*Az ár nem tartalmazza az általános forgalmi adót.  
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V. NYILATKOZATMINTÁK 
Ajánlatkérő által a dokumentációhoz mellékelt formanyomtatványok csak minták, 

Ajánlatkérő azokkal megegyező tartalmú nyilatkozatot is elfogad. 
 

 
REGISZTRÁCIÓS LAP 

(a dokumentáció letöltését követően haladéktalanul Ajánlatkérő részére megküldendő) 
 

„Nyomtató kellékanyagok beszerzése a Fejér Megyei Kormányhivatal részére” 
 tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

(egy példányban elegendő benyújtani!) 
 
 
 

A közbeszerzési dokumentumokat letöltő gazdasági szereplő adatai: 

Gazdasági szereplő neve:  

Gazdasági szereplő székhelye:  

Kapcsolattartó személy neve:  

Kapcsolattartó telefonszáma:  

Telefax szám:  

E-mail cím:  

 
Kitöltve és cégszerűen aláírva haladéktalanul meg kell küldeni a +36-22/514-769 telefax 
számra vagy a szego.zoltan@fejer.gov.hu e-mail címre, legkésőbb az ajánlattételi határidő 
lejártáig! 
 
 
 
Kelt:…………………………, ………év ………………. hó…………napján 
 
 
 
 
 
 ............................................... 
 cégszerű aláírás 
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Ajánlattevő neve: 
Ajánlattevő székhelye: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
 
 
 

AJÁNLAT 
 

ELŐLAP 
 

Nyomtató kellékanyagok beszerzése a Fejér Megyei Kormányhivatal részére 
 
 
 

..................., ……..év ……….. hó …... napja 
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FELOLVASÓLAP 
 
 
 
A közbeszerzés tárgya: Nyomtató kellékanyagok beszerzése a Fejér Megyei 

Kormányhivatal részére 
 
 
Az ajánlattevő/ajánlattevők neve:  
………….………..…………………………………….…….. 
Ajánlattevő(k) székhelye:…..…………………………………….………..………….. 

  ……………………………………………………………… 
Cégjegyzék száma: … 
Kapcsolattartó neve:  ……………………………………………………………... 

Tel. száma:……………………………………………….…………. 
Fax:………………………………………………………………….. 
E-mail címe:………………………………………………………… 

(Közös ajánlattétel esetén a fenti adatokat mindegyik ajánlattevő vonatkozásában kérjük megadni!)  
 
 
Közös ajánlattétel esetén eljárni jogosult képviselő  

 neve:  ……………………………………………………………... 
Tel. száma:……………………………………………….…………. 
Fax:………………………………………………………………….. 
E-mail címe:………………………………………………………… 

 
 
Bírálati szempontra adott megajánlás: 

*Nettó összesen ajánlati ár (Ft): ……………………………………….. 
 

 
 

Kelt: …………………………………., ………év ………………….hó ….. napján 
  
 
 
  
 
 ................................................................ 
 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
 jogosult/jogosultak részéről) 
 
 
  
 

 
 

*A Nettó ajánlati ár az általános forgalmi adót nem tartalmazza!
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TARTALOMJEGYZÉK  
 
 
 

Dokumentum megnevezése Oldalszám 
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AJÁNLATTEV ŐI NYILATKOZAT  
a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint 

 
 
 
 
Alulírott …………….………………………………………………………. (név), az 
…………………………………………………………………….. (ajánlattevő neve, címe) 
ajánlattevő képviseletében eljárni jogosult kijelentem a Nyomtató kellékanyagok beszerzése 
a Fejér Megyei Kormányhivatal részére tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, hogy 
az ajánlati felhívás 10-11. pontjában előírt pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki és 
szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelést igazolni tudom, az igazolni kívánt 
alkalmassági követelmények teljesülnek. 
 
Továbbá nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívás 9. pontban meghatározott kizáró okok - Kbt. 
62. § (1) - hatálya alatt nem állunk.   
 
Nyertességünk esetén a fentiek alátámasztását igazoló iratokat a Kbt. előírásainak 
megfelelően benyújtjuk.  
 
 
 
Kelt: …………………………………., ……..év ………………….hó ….. napján 
  
 
 
 
 
 
 
 ................................................................ 
 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
 jogosult/jogosultak részéről  
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Teljességi nyilatkozat az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 
teljesítésére, kért ellenszolgáltatásra 

 
 
 
 
Alulírott………………………………., mint a(z)………………………………………………. 
képviseletére jogosult felelősségem tudatában nyilatkozom a Kbt. 66. § (2) bekezdésére 
tekintettel a Nyomtató kellékanyagok beszerzése a Fejér Megyei Kormányhivatal részére 
tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, hogy a Társaság az ajánlati felhívás, valamint a 
dokumentáció feltételeit megismerte és elfogadta, nyertessége esetén a szerződés megkötését 
és teljesítését vállalja az ajánlata felolvasólapján szereplő kért ellenszolgáltatásért. 
 
 
 
Kelt: …………………………………., …….év ………………….hó ….. napján 

 
 
 
 

P.H. 
            
        
 
 

___________________________ 
      Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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KKV besorolására vonatkozó nyilatkozat  
 
 
 
Alulírott………………………………., mint a(z)………………………………………………. 
képviseletére jogosult felelősségem tudatában nyilatkozom a Kbt. 66. § (4) bekezdésére 
tekintettel a Nyomtató kellékanyagok beszerzése a Fejér Megyei Kormányhivatal részére 
tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, hogy a Társaság a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint1:  
 
 
a) mikrovállalkozásnak minősül  
 
b) kisvállalkozásnak minősül  
 
c) középvállalkozásnak minősül 
 
d) nem minősül KKV-nak 
 
 
 
 
Kelt: …………………………………., ………..év ………………….hó ….. napján 

 
 
 

P.H. 
         
 
 
            
          ________________________________ 

 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
  

                                                 
1 3. § (1) KKV-nak [tehát középvállalkozásnak] minősül az a vállalkozás, amelynek: 
 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 
43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
 
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek: 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
 
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek: 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
 
További információ a KKV minősítés meghatározására vonatkozóan: 2004. évi XXXIV. törvény 4-5. §-ai.  
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a Kbt. 66. § (6) bekezdésére vonatkozó nyilatkozat 
 
 
 
Alulírott………………………………., mint a(z)……………………………………………. 
képviseletére jogosult felelősségem tudatában nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) – b) 
pontjaira tekintettel a Nyomtató kellékanyagok beszerzése a Fejér Megyei 
Kormányhivatal részére tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, hogy az általam 
képviselt vállalkozás: 
 
 
a) a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót 

igénybe veszek/nem veszek igénybe¹ 
 

Igénybe vétel esetén a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez 
ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe: 
Rész megnevezése: 
-  
- 
- 
 

 
b) a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy az a) pont szerinti rész(ek) tekintetében 

igénybe venni kívánt és az ajánlat (részvételi jelentkezés) benyújtásakor már ismert 
alvállalkozók az alábbiak: 

 
 Alvállalkozó neve    Alvállalkozó címe (székhely, lakóhely) 
 
- 
- 
- 
 

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy az a) pont szerinti rész(ek) 
tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozók az ajánlat benyújtásakor még nem ismertek, 
de az(oka)t nyertességem esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjában bejelentem és 
nyilatkozni fogok arról is, hogy alvállalkozóim nem esnek a kizáró okok hatálya alá. 

/Szükség esetén a fenti pontok bővítendők/ 
 

 
Kelt: …………………………………., ………év ………………….hó ….. napján 

 
 
 

P.H. 
        
 
            
       ________________________________ 

 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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a Kbt. 67. § (4) bekezdésére vonatkozó nyilatkozat 
 
 
 
 
Alulírott………………………………., mint a(z)……………………………………………. 
képviseletére jogosult felelősségem tudatában nyilatkozom a Kbt. 67. § (4) bekezdésére 
tekintettel a Nyomtató kellékanyagok beszerzése a Fejér Megyei Kormányhivatal részére 
tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, hogy az általam képviselt vállalkozás a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdésének hatálya alá eső alvállalkozót. 
 
 
 
Kelt: …………………………………., ……..év ………………….hó ….. napján 

 
 
 
 

P.H. 
        
 
 
            
       ________________________________ 

 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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{Adott esetben: Közös ajánlattételre vonatkozó megállapodás} 
 
 

Ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy közös ajánlattétel esetén az alábbiakat 
vegyék figyelembe, tekintettel a Kbt. 35. § (1)-(4) és (6)-(7) bekezdései, valamint Kbt. 36. §-
a, Kbt. 65. § (6) bekezdése bekezdése rendelkezéseiben foglaltakra. 
 
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.  
 
A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 
 
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
 
Ahol Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő 
tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az 
ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg. 
 
A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 
 
A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta 
után változás nem következhet be. 
 
{Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban: 
 
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, 
 
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 
 
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja}. 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 
Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a 
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük 
egy felel meg. 
 
Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, 
amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 
 
Ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a fentiek figyelembe vételével nyújtsák 
be adott esetben a közös ajánlattételre vonatkozó megállapodásuk eredeti, a közös 
ajánlattevők által aláírt példányát. 
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a Kbt. 65. § (7) bekezdés tekintetében az alkalmasság igazolására kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezetekről szóló nyilatkozat 

 
 
 
Alulírott………………………………., mint a(z)……………………………………………. 
képviseletére jogosult felelősségem tudatában nyilatkozom a Kbt. 65. § (7) bekezdésére 
tekintettel a Nyomtató kellékanyagok beszerzése a Fejér Megyei Kormányhivatal részére 
tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, hogy az általam képviselt vállalkozás 
 
 

� kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet nem vesz igénybe az alkalmassága 
igazolásához. ∗ 
 
 

� az előírt alkalmassági követelményeknek az alábbi kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az alábbi alkalmassági 
követelmény vonatkozásában: ∗ 
- A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése: 
 
 
- A felhívás hivatkozott pontja: 
 
 
- A szervezet kapacitásainak bevonásával igazolni kívánt alkalmassági követelmény: 

 
 
(Csatolandó a Kbt. 65. § (7) bekezdésében előírt szerződéses, vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalást tartalmazó okirat (kivéve pénzügyi alkalmasság igazolása esetén),  
 
∗ megfelelő rész aláhúzandó 
 
 
Kelt: …………………………………., ………év ………………….hó ….. napján 

 
 
 

P.H. 
        
 
            
         ________________________________ 

 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 

Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más személy vagy 
szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, abban az esetben az ajánlatban 
csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja 
az erőforrások rendelkezésre bocsátását (Kbt. 65. § (7) bekezdés).  
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Aláírási címpéldány: az ajánlattevő, a Kbt. 65. § (7) pontja szerinti szervezet nevében aláíró 
személy aláírási címpéldányának vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti 
aláírási-mintájának másolati példánya. Ajánlattevő - amennyiben az ajánlatot a cégkivonatban 
nem szereplő kötelezettségvállaló(k) írták alá - csatolja - a meghatalmazott aláírását is 
tartalmazó - írásos meghatalmazást. 
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a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja szerinti nyilatkozat 
 
 
Alulírott………………………………., mint a(z)……………………………………………. 
képviseletére jogosult felelősségem tudatában az alábbiakról nyilatkozom a Nyomtató 
kellékanyagok beszerzése a Fejér Megyei Kormányhivatal részére tárgyú közbeszerzési 
eljárásra vonatkozóan 
 
I. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a Társaságot:  
 

A: nem jegyzik szabályozott tőzsdén / B: szabályozott tőzsdén jegyzik2 
 
A: tekintettel arra, hogy a Társaságot nem jegyzik szabályozott tőzsdén, a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 
törvény - továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény - 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd)3 alpontja 
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye: 
 
- név: ……… (állandó lakóhely: …………….)  
- név: ……… (állandó lakóhely: …………….)  
 
vagy 
 
- a Társaságnak nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja 
szerinti tényleges tulajdonosa. 
 
Kelt: …………………………………., …….év ………………….hó ….. napján 

 
P.H.    

       ________________________________ 
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 

                                                 
2 Megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a B pont a releváns, az A pont szerinti információk a tulajdonosokra 
vonatkozóan törölhetőek a nyilatkozatból. 
 
3 r) tényleges tulajdonos: 
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben 
közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) 
bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt 
százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a 
szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű 
nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
rb)  az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 
8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
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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Üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat 
 
 

Alulírott………………………………., mint a(z)……………………………………………. 
képviseletére jogosult felelősségem tudatában nyilatkozom a Kbt. 44. §-ára tekintettel a 
Nyomtató kellékanyagok beszerzése a Fejér Megyei Kormányhivatal részére tárgyú 
közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, hogy a Társaság ajánlatában a ….. oldalon szereplő 
iratok a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2:47. §-a szerinti üzleti titoknak 
(védett ismeretnek) minősülnek. Az üzleti titkot tartalmazó iratok kizárólag olyan 
információkat tartalmaznak, amelyek nyilvánosságra hozatala a Társaság üzleti tevékenysége 
szempontjából aránytalan sérelmet okozna.  
 
- A: A Társaság az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített iratokhoz az előírt indokolást a … 
oldalon csatolta, amelyben részletesen alátámasztásra került, hogy az adott információ vagy 
adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna a Társaság számára aránytalan 
sérelmet. Az indokolás nem az általánosság szintjén került megfogalmazásra. 
 
 
- B: Az üzleti titkot tartalmazó iratok megjelölésekor figyelembe vételre került, hogy a 
Társaság nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen: 
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb 
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 
 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 
 
c) a Társaság által az alkalmasság igazolása körében bemutatott szakemberekre vonatkozó 
információkat és adatokat, 
 
 
- C: A Társaság tudomásul veszi, hogy nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, 
lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a 
továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési 
szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a B pontban megjelöltek alá 
nem tartozó - részinformációk, alapadatok) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
 
 
 
Kelt: …………………………………., …….év ………………….hó ….. napján 

 
 
 

P.H. 
 
 
 
 

       ________________________________ 
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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NYILATKOZAT PAPÍR ALAPÚ ÉS ELEKTRONIKUS PÉLDÁNY 
EGYEZŐSÉGÉRŐL 

 
 
 
 
Alulírott………………………………., mint a(z)……………………………………………. 
képviseletére jogosult felelősségem tudatában nyilatkozom a Nyomtató kellékanyagok 
beszerzése a Fejér Megyei Kormányhivatal részére tárgyú közbeszerzési eljárásra 
vonatkozóan, hogy a papír alapú és az elektronikus ajánlati példány (jelszó nélkül olvasható, 
de nem módosítható pdf. file) egymással mindenben megegyezik. 
 
 
 
Kelt: …………………………………., …...év ………………….hó ….. napján 

 
 
 
 

P.H. 
 
 
 
 

       ________________________________ 
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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Ajánlatkér ő a Kbt. 69. szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok 

  

 Nyilatkozat a pénzügyi és gazdasági alkalmasságról 
(közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel) 

 
 
 
Alulírott………………………………., mint a(z)……………………………………………. 
képviseletére jogosult felelősségem tudatában nyilatkozom a Nyomtató kellékanyagok 
beszerzése a Fejér Megyei Kormányhivatal részére tárgyú közbeszerzési eljárásra 
vonatkozóan, hogy az általam képviselt vállalkozás, mint 
 
 
Ajánlattevő  
vagy 
kapacitást nyújtó szervezet 
 
 
a közbeszerzés tárgya (nyomtató kellékanyagok szállítása) szerinti nettó árbevétele az eljárást 
megindító felhívás megküldésének napját megelőző három lezárt üzleti évben összesen 
………………………. forint volt.  
 
2013: ………………………………………. 
2014: ………………………………………. 
2015: ………………………………………. 
Összesen: ………………………………….. 
 
 
 
Kelt: …………………………………., ……év ………………….hó ….. napján 

 
 
 
 

P.H. 
 
 
 
 

       ________________________________ 
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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 Nyilatkozat a műszaki és szakmai alkalmasságról 
(referencia) 

 
 
 
Alulírott………………………………., mint a(z)……………………………………………. 
képviseletére jogosult felelősségem tudatában nyilatkozom a Nyomtató kellékanyagok 
beszerzése a Fejér Megyei Kormányhivatal részére tárgyú közbeszerzési eljárásra 
vonatkozóan, hogy az általam képviselt vállalkozás, mint 
 
Ajánlattevő  
vagy 
kapacitást nyújtó szervezet 
 
a közbeszerzés tárgyában (nyomtató kellékanyagok szállítása) a legjelentősebb referenciái az 
eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben az alábbiak 
voltak. 
 

 

Sor-
szám 

A 
referenciamunka 
tárgyának leírása 

Az 
ellenszolgáltatás 

nettó összege 
(Ft)  

A szerződést 
kötő másik 

fél 
megnevezése 

Teljesítés 
ideje  

Kapcsolattartó 
személy neve, 
elérhetősége 

1. 

 

     

2. 

 

     

3. 

 

     

 

 
Kijelentem, hogy a fenti referenciákat az előírásoknak 

és a szerződéseknek megfelelően végeztük. 
 
 

Kelt: …………………………………., ………év ………………….hó ….. napján 
 
 
 
 

P.H. 
 
 
 
 

       ________________________________ 
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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