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1. ELŐZMÉNYEK, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A jelen dokumentáció és a felhívás esetleges ellentmondása esetén mindenkor az utóbbi az
irányadó.
Jelen dokumentáció megnevezése: ”dokumentáció”.
A dokumentáció önmagában nem pótolja a törvényi előírásokat.
Az esetlegesen előforduló ”Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény értendő.
A dokumentációnak nem célja a Kbt. előírásainak illetve a felhívásban meghatározott
feltételeknek a megismétlése. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. rendelkezéseire, amelyek
alapos ismerete – megítélésünk szerint – elengedhetetlen az ajánlat érvényes összeállítása és
benyújtása, stb. szempontjából.
2. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEÍRÁSA
Jelen beszerzés tárgyát képező árubeszerzés részletes leírását a IV. rész szerinti Műszaki leírás
(a továbbiakban: műszaki leírás) tartalmazza.
3. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL
A Kbt. 26. §-a értelmében, amennyiben egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének
huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés –
részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés – teljesítésében,
akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése
során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 25. §-ában foglalt
feltételeknek, így különösen:
a) a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni;
b) a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését;
c) a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen
felelnek;
d) az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi
határidő lejárta után változás nem következhet be.
Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag a képviselő ajánlattevő
részére küldi meg a Kbt. által előírt és egyéb értesítéseket, tájékoztatásokat, felhívásokat. A
közös ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelően
rendezzék. A képviselő ajánlattevő részére kézbesített dokumentumok, valamennyi közös
ajánlattevő részére kézbesítettnek tekintendők. A megfelelő kézbesítés érdekében az ajánlatban
meg kell adni a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt elérhetőségeit.
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4. AZ AJÁNLATOK ÉRVÉNYESSÉGE
Az ajánlattevőnek a Kbt. 60. § rendelkezése alapján az ajánlatát az ajánlati felhívásban és a
dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell
elkészítenie és benyújtania.
Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez – különösen a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság, valamint a műszaki illetve szakmai alkalmasság körében – szükséges
dokumentumokat és igazolásokat, az ajánlat érvényességének egyértelmű megállapításához
szükséges tartalommal ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa.
5. KIEGÉSZTŐ TÁJÉKOZTATÁS
A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő a felhívásban megadott elérhetőségre közvetlenül
benyújtott vagy postai kézbesítéssel küldött levélben vagy telefaxon (vagy a Kbt. 35. § (4)
bekezdésének megfelelő elektronikus úton) fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az
ajánlatkérőhöz, aki azt az ajánlattételi határidő lejárta előtt a Kbt. 45. § (2) bekezdése alapján
adja meg.
A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket a fentiekben meghatározottak mellett – a könnyebb
feldolgozhatóság érdekében – kérjük e-mailen, szerkeszthető, „*.doc” formátumban is
megküldeni Ajánlatkérőnek. Az elektronikus eljuttatás a Kbt. 35. § (4) bekezdésének
megfelelő módon történő esetét kivéve, nem váltja ki a cégszerűen aláírt írásos
dokumentumot, melyet személyesen, postai úton, vagy faxon el kell juttatni a
lebonyolítóhoz.
Mind az Ajánlattevők által megküldött kérdések, mind Ajánlatkérő által adott válaszok esetén,
az elektronikus (szerkeszthető) formátum és a nyomtatott formátum esetleges eltérésekor a
nyomtatott formátumot kell figyelembe venni.
Kérjük a gazdasági szereplőket, hogy kizárólag a Kbt. 45. §-ának megfelelő tartalommal, a
megfelelő ajánlattétel érdekében, a felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal
kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra,
hogy a Kbt. 45. §-a alapján az ajánlatkérőnek nincsen felhatalmazása a Kbt. egyes
rendelkezéseivel kapcsolatosan értelmező tájékoztatást adni. A Kbt., valamint a
közbeszerzésekkel összefüggő egyéb jogszabályok értelmezésével kapcsolatban elsősorban a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint a Közbeszerzési Hatóság adhat
felvilágosítást.
Az Ajánlatkérő – a gazdasági szereplők egyidejű értesítése mellett – írásban (fax, e-mail útján)
válaszol a felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatos minden egyes kérdésre,
és a tájékoztatás teljes tartalmát a gazdasági szereplők számára hozzáférhetővé teszi
Ajánlatkérőnél.
A gazdasági szereplő által feltett kérdések, és az ajánlatkérő által kézbesített kiegészítő
tájékoztatások a dokumentáció részeivé válnak.
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Az Ajánlattevők kizárólagos felelőssége, hogy gondosan megvizsgálják az ajánlattételi
dokumentációt, és annak minden kiegészítését, amely az ajánlati időszak alatt került
kibocsátásra, valamint hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan
körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolja az ajánlat
természetét vagy mennyiségi jellemzőit vagy a munkák kivitelezését abban az esetben, ha az
ajánlat elfogadást nyert.
A telefonon érkező kérdésekre az esélyegyenlőség és a verseny tisztasága, átláthatósága és
nyilvánossága elvének megfelelően az Ajánlatkérőnek nem áll módjában választ adni!
6. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGE
Minden költség, amely az ajánlat elkészítésével és benyújtásával függ össze, az Ajánlattevőt
terheli.
Az Ajánlattevőnek semmilyen címen nincs joga az Ajánlatkérőtől az ajánlat kidolgozásával
kapcsolatos költségei visszatérítését kérni, még akkor sem, ha az Ajánlatkérő megszünteti az
eljárást.
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben
(különös tekintettel pl. az ajánlati biztosítékra vonatkozó bankgarancia dokumentumra), az
ajánlatot Ajánlatkérőnek a Kbt. 34. § (2) bekezdése szerint öt évig meg kell őriznie.
7. AZ AJÁNLAT KÉSZÍTÉSÉNEK ALAPJA
A beszerzés tárgyának műszaki tartalmát a műszaki leírás tartalmazza. A Szerződés megkötését
követően a nyertes ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a beszerzés műszaki tartalmát nem
ismerte meg teljes egészében.
Az ajánlat elkészítésének alapja az Ajánlattevők által átvett dokumentáció. Az ajánlat a jelen
közbeszerzés tárgyát képező munkák teljes körű elvégzését kell, hogy tartalmazza úgy, ahogy
azt az Ajánlatkérő az ajánlattétel céljából kibocsátott dokumentumokban előírta. Az ajánlatban
szereplő árakat magyar forintban kell megadni.
Az ajánlatokat csakis az dokumentációban foglaltak alapján lehet benyújtani. Az olyan
ajánlatot, amelyet az Ajánlattevő a saját feltételeinek, kikötéseinek beszúrásával, becsatolásával
dolgozott ki, Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánít. Többváltozatú ajánlat benyújtására nincs
lehetőség.
Az ajánlatot az alábbiak figyelembe vételével kell összeállítani:
Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy
védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének
meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a „vagy egyenértékű” kifejezést
minden esetben érteni kell! A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az
ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel
rendelkező termékekre is tehető ajánlat.
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Üzleti titok
Ajánlattevő az ajánlatában közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, amelynek
feltétele, hogy ajánlattevő erről kifejezetten nyilatkozzon és az ezen körbe tartozó
dokumentumokat elkülönített módon, mellékletben csatolja ajánlatához (Kbt. 80. § (1)
bekezdés). Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdésében
meghatározott adatok körét nem érintheti ajánlattevő tilalma.
8. JOGI SZABÁLYOZÁS
A szolgáltatás teljesítésére kötendő szerződés odaítélésére lefolytatott közbeszerzési eljárás a
Kbt. alapján kerül lebonyolításra.
Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevő ismeri a szükséges törvényi, rendeleti és
szabályozási forrásanyagot, amely az adott időben Magyarország területén érvényben van, és
valamilyen formában befolyásolja, vagy irányíthatja Ajánlattevő tevékenységét a szerződés
végrehajtása közben, vagy azzal kapcsolatban.
Az Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van az érvényben lévő
jogszabályokkal, műszaki szabályozásokkal.
9. AZ ELJÁRÁS NYELVE, AZ AJÁNLAT FORMÁJA
A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A dokumentáció magyar nyelven
készült és került az ajánlattevők részére átadva. Az eljárás során minden iratot, levelet és
tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni.
A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar.
Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős
fordítását elfogadja, ajánlattevő nem köteles a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti – az
Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített – hiteles fordítás készíttetésére.
Az ajánlatot 1 (egy) eredeti példányban cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással
rendelkező meghatalmazott által) aláírva papír alapon, roncsolás mentesen, nem bontható
kötésben, folyamatos oldalszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva, valamint az
eredeti, aláírt ajánlatot 1 (egy) példányban, teljes terjedelmében *.pdf formátumban
beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) kell benyújtani az ajánlattal közös
csomagolásban. Ezzel kapcsolatban ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell
benyújtani a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül
olvasható, de nem módosítható.pdf file) példányai a papír alapú (eredeti) példánnyal
megegyeznek. Eltérés esetén, a papír alapon benyújtott ajánlatban foglaltak az irányadóak.
Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által
tett hibakiigazításokat. Az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személy(ek)nek, vagy az arra
meghatalmazott személy(ek)nek a kézjegyükkel kell ellátnia/ellátniuk a közbeiktatás, törlés
vagy átírás dátumának feltüntetésével.
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A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott ajánlatok elirányításáért, vagy idő előtti
felbontásáért ajánlatkérőt felelősség nem terheli.
A kért példányszámú ajánlatot együttesen, egy közös borítékba, csomagba, vagy dobozba kell
becsomagolni. A csomagolásnak át nem látszónak, sértetlennek kell lennie és meg kell felelnie
az alábbi követelményeknek:
- biztosítja, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak,
A CSOMAGOLÁSON FEL KELL TÜNTETNI AZ ALÁBBIAKAT:
Anyanyúlketrecek (fialó és „parkoló”) és Humibat hűtőpanelek beszerzése és telepítése a
Kaposvári Egyetem nyúltelepére a GOP-1.1.1-11-2012-0132 sz. projekt keretében
és az „Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”
Az ajánlatot nyomtatott betűvel, tintával, gépírással, vagy más kitörölhetetlen módon
olvashatóan kell megírni.
A hiánypótlás külső csomagolásra rá kell írni:
Anyanyúlketrecek (fialó és „parkoló”) és Humibat hűtőpanelek beszerzése és telepítése a
Kaposvári Egyetem nyúltelepére a GOP-1.1.1-11-2012-0132 sz. projekt keretében
„Hiánypótlás”.
A hiánypótlások benyújtására az ajánlat benyújtásának szabályai az irányadóak.
10. AZ AJÁNLATOK, HIÁNYPÓTLÁSOK BENYÚJTÁSA
Az ajánlatok átvételét személyes átadás esetén írásos átvételi elismervény igazolja.
Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, példányszámban és
időben kerüljön benyújtásra. Az ajánlatot írásban és zártan, a lent megadott címen közvetlenül
vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Határidőben benyújtott az az
ajánlat, amelyet legkésőbb a határidő lejártának időpontjában a benyújtás helyeként megjelölt
helyen benyújtottak.
Az ajánlatok benyújtásának
 címe: az ajánlattételi felhívás szerint
 határideje: az ajánlati felhívásban foglaltak szerint, esetleges halasztás, módosítás
figyelembe vételével.
 A közvetlen benyújtásra hétfőtől-csütörtökig 9.00-15.00 óra között, pénteken 9.0012.00 az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-től az ajánlattételi határidő
lejártáig, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-12 óráig, az
ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlati felhívásban meghatározott címen van
lehetőség.
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Az ajánlatok benyújtásakor az ajánlatok átadásához szükséges időtartamot is vegyék
figyelembe az ajánlattevők. A határidőn túl érkezett ajánlatok a Kbt. értelmében érvénytelenek,
amely ajánlatok azonban a Kbt. 34. § (2) bekezdése szerinti iratnak minősülnek. Ezért
ajánlatkérő a késve benyújtott ajánlatokat köteles megőrizni, azok visszaszolgáltatására sem
részekben, sem egészében nem kerülhet sor.
11. AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ DOKUMENTUMOK
Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja az
ajánlattevőket, hogy az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, igazolásokat,
nyilatkozatokat kell – lehetőleg az alábbi sorrendben – csatolni:
Tartalomjegyzék
1. számú dokumentum: Ajánlattételi adatlap (Felolvasólap)
2. számú dokumentum: Képviselő ajánlattevő megjelölése
3. számú dokumentum: Az ajánlattevő kifejezett „Nyilatkozat”-a a Kbt. 60. § (3)
bekezdése vonatkozásában
4. számú dokumentum: A ajánlattevő „Nyilatkozat”-a hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e
5. számú dokumentum: A ajánlattevő „Nyilatkozat”-a a szerződés teljesítéséhez igénybe
venni kívánt alvállalkozókról (Kbt. 40. § (1) bekezdés)
Kapacitást nyújtó szervezet alkalmazása esetén, adott esetben csatolandó:
5.1. számú dokumentum: A ajánlattevő „Nyilatkozat”-a a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó személyről/szervezetekről [Kbt. 55. § (5) bekezdés]
5.2. számú dokumentum: Kötelezettségvállaló nyilatkozat a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó személy/ szervezet részéről a Kbt. 55.§ (5) bekezdés alapján
5.3. számú dokumentum: A ajánlattevő „Nyilatkozat”-a a Kbt. 55. § (6) bekezdés a)
pontja alapján
5.4. számú dokumentum: A ajánlattevő „Nyilatkozat”-a a Kbt. 55. § (6) bekezdés b)
pontja alapján
5.5. számú dokumentum: Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
„Nyilatkozat”-a a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján
6. számú dokumentum - előlap: Cégokmányok
7. számú dokumentum - előlap: Nyilatkozatok a kizáró okokról
7.1. számú dokumentum Nyilatkozat kizáró okokról
7.2. számú dokumentum: Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) alpontjára
7.3. számú dokumentum:
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. §-a szerinti kizáró
okokról az alvállalkozó(k) illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezet(ek) vonatkozásában
8. számú dokumentum - előlap: Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolására szolgáló
dokumentumok
8.1. számú dokumentum: az eljárást megindító felhívás P/1. pontja szerint nyilatkozat
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónap közbeszerzés
tárgya szerinti nettó árbevételről.
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Egyéb csatolandó dokumentumok:
Az eljárást megindító felhívás P/1 pontjában foglalt, az internetes honlapon nem
megtalálható számviteli jogszabályok szerinti beszámoló
9. számú dokumentum - előlap: Műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság igazolására
vonatkozó dokumentumok
9.1. számú dokumentum: Nyilatkozat az eljárást megindító felhívásfeladásától
visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti
teljesítés(ek)ről
10. számú dokumentum: Nyilatkozat az ajánlat elektronikus példányáról
11. Szakmai ajánlat
termékbemutató)

-

Megajánlott

termékek

bemutatása

(műszaki

leírás,

Figyelemmel a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakra, az ajánlatban szereplő nyilatkozatok
aláírás nélkül joghatás kiváltására nem alkalmasak, így az ajánlatot a szükséges helyeken – pl.
ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatai,
a Felolvasólap – cégszerűen aláírva (vagy cégszerű aláírásra jogosult által meghatalmazott
személy(ek) aláírásával ellátva) kell benyújtani.
A dokumentáció dokumentummintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes
ajánlattételt megkönnyítse az ajánlatkérő. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy
ajánlatkérő nem teszi kötelezővé az általa meghatározott dokumentumminták alkalmazását, az
csupán javasolt az ajánlattevőknek. Javasoljuk az ajánlattevőnek, hogy a dokumentumminták
helyességét minden esetben ellenőrizzék. Amennyiben az ajánlattevő a dokumentumminta
mellőzésével kívánja ajánlatát megtenni, kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes
dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége érdekében. A dokumentációban szereplő
iratminták kitöltése és benyújtása javasolt, de az Ajánlatkérő által előírt valamennyi
információt, adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja Ajánlatkérő, amennyiben az alkalmas
az alkalmasság, illetve egyéb, az Ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által előírt feltétel,
körülmény fennállásának vagy hiányának megállapítására.
12. AZ AJÁNLATI ÁR
Az Ajánlati árat Magyar Forintban (HUF) kell az előírt helyeken rögzíteni számjegyekkel. Az
elvégzett szolgáltatások ellenértéke is kizárólag Magyar Forintban kerül kifizetésre.
A kifizetés az eljárást megindító felhívás III.1.2) pontjában valamint Szerződéstervezetben
rögzítettek szerint történik.
Az ÁFA tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók.
Az ajánlattevőknek a műszaki leírás teljes anyagát részletesen át kell vizsgálniuk és
összehasonlítaniuk, hogy minden hibát, ellentmondást, hiányosságot, vagy az I. osztályú
minőségben történő teljesítést akadályozó egyéb tényezőt feltárjanak, és az ajánlatkérővel
közöljenek.
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13. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE
Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az
Ajánlattevőt terheli. Amennyiben bármelyik ajánlat az ajánlattételi határidőnél később érkezik
meg az Ajánlatkérőhöz, úgy azt az Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja (a késedelem okának
és felelősének vizsgálata nélkül). Az Ajánlatkérő ezen ajánlatokat öt évig megőrzi.
Az ajánlatok az ajánlattételi határidő lejártával azonos időpontban kerülnek felbontásra. Az
ajánlatok felbontása során a Kbt. 62. § -a szerinti eljárási cselekményekre kerül sor.
Hiánypótlás
Az Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 67. §-a szerint a hiánypótlás lehetőségét teljes körben
biztosítja.
Bírálati szempont
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás kiválasztása értékelési
szempontja szerint [Kbt. 71. § (2) bek. a) pont] bírálja el.
14. EREDMÉNYHIRDETÉS
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § rendelkezéseire tekintettel eredményhirdetést nem tart.
15. SZERZŐDÉS
Ajánlatkérő az eljárás nyertesével az összegezés megküldését követően felveszi a kapcsolatot
a szerződéskötéshez szükséges további teendők és információk megadása érdekében.
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő nem írja alá a szerződést Ajánlatkérő által megjelölt
időpontban, Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a nyertes Ajánlattevő a szerződés megkötésétől
visszalép.
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II.
SZERZŐDÉSTERVEZET
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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTERVEZET
amely létrejött egyrészről
Név:
Kaposvári Egyetem
cím:
*szerződéskötéskor kitöltendő
adószáma:
*szerződéskötéskor kitöltendő
KSH kódja: *szerződéskötéskor kitöltendő
törzsszáma:
*szerződéskötéskor kitöltendő
képviseli:
*szerződéskötéskor kitöltendő
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő
másrészről
Cégnév:
*szerződéskötéskor kitöltendő
Székhely:
*szerződéskötéskor kitöltendő
Cg.:
*szerződéskötéskor kitöltendő
Adószám:
*szerződéskötéskor kitöltendő
KSH:
*szerződéskötéskor kitöltendő
Bankszámla: *szerződéskötéskor kitöltendő
Képviseli:
*szerződéskötéskor kitöltendő
mint Eladó, a továbbiakban: Eladó (Vevő és Eladó együttesen: Felek) között a mai napon, az alábbi
feltételekkel:
I. ELŐZMÉNYEK
1.

Vevő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban:
Kbt.) alapján a Anyanyúlketrecek (fialó és „parkoló”) és Humibat hűtőpanelek beszerzése és
telepítése a Kaposvári Egyetem nyúltelepére a GOP-1.1.1-11-2012-0132 sz. projekt keretében

tárgyban közbeszerzési eljárást (továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás) folytatott le.
2.

Eladó, mint Ajánlattevő a fenti Közbeszerzési Eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy a
Vevő Eladó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, ezért a Felek törvényes határidőn belül
szerződést kötnek egymással.
II. A SZERZŐDÉST ALKOTÓ DOKUMENTUMOK

1. Szerződéses okmányok:
Annak okán, hogy jelen szerződést a Felek a közbeszerzési szabályok megtartásával kötötték
meg egymással, a Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés
törzsszövege tartalmazza. A Közbeszerzési Eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni,
mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt olvasandók és
értelmezendők, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra:
Közbeszerzési Eljárást indító Felhívás, a Dokumentáció, kiegészítő tájékoztatásra adott
ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került); Eladó nyertes ajánlatának teljes tartalma a
Kbt. 80. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel;
2. Dokumentumhierarchia:
A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó, értelmezési nehézség esetén a
legteljesebb műszaki-szakmai tartalmat rögzítő rendelkezés az irányadó.
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III. A SZERZŐDÉS KBT. ÁLTAL MEGHATÁROZOTT TARTALMA
1. A Kbt. 124. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Okmányok
részét képezi Eladó Ajánlata, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a szerződés
részét, Eladó kötelezettségét képezik.
2. A Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Eladó a
szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
3. A Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Eladó köteles
a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára
megismerhetővé tenni. Eladó – a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett – a
jelen szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni Vevőt minden, a tulajdonosi
szerkezetében bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a változás
hatályának megjelölésével. Eladó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
haladéktalanul írásban köteles Vevőt értesíteni a Kbt. 125. § (5) bekezdésében megjelölt
ügyletekről.
4. A Kbt. 125. § (5) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy Vevő jogosult és egyben
köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott feltételeknek.
b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltételeknek.
5. A Kbt. 125. § (6) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a Kbt. 125. § (5) bekezdés
szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
6. A Kbt. 125. § (7) bekezdésének eleget téve Felek megállapodnak, hogy külföldi adóilletőségű
Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége
szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
7. Vevő nyilatkozza, hogy a Kbt. 125. § (8) bekezdését figyelembe vette közbeszerzési eljárás
előkészítése során.
8. A szerződés teljesítése során a Kbt. 128. §-tól a Kbt. 131. §-ig terjedő rendelkezések
értelemszerűen irányadók.
9. A szerződés módosítása kapcsán a Kbt. 132. § irányadó.
10. Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó
szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzési alapelveinek tiszteletben tartásával [Kbt. 2.
§] kell eljárni.
IV. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, IDŐTARTAMA
1. Jelen szerződés alapján Eladó feladata a Dokumentáció Műszaki leírás részében specifikált,
rögzített közbeszerzés szerinti termékek (továbbiakban: ’Termék’) szállítása és átadása,
továbbá a műszaki leírásban (továbbiakban: Műszaki Leírás) meghatározottak, az ott
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esetlegesen előírt kiegészítők biztosítása a Dokumentáció és Vevő utasításai szerint a hatályos
jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, és szakmai szokásoknak megfelelően.
2. Jelen szerződés alapján Vevő feladata a leszállított Termékek elhelyezéséhez a helyiség
biztosítása.
3. A termékek tekintetében a Ptk. 6:34. §-a tartalmazza szerződésszerű teljesítés vizsgálata
körében irányadó szempontokat. Felek külön is kiemelik, hogy a teljesítésként átadásra kerülő
termékeknek meg kell felelniük Vevő által a közbeszerzési eljárás során meghatározott
műszaki, szakmai követelményeknek, illetve Eladó ajánlatában a termékek tekintetében jelzett
műszaki-, szakmai- és technikai követelményeknek.
4. Szerződés hatálya: Jelen szerződést a Felek határozott időre, a szerződés mindkét fél általi
aláírásának napjától 2015. március 16. napjáig tartó időtartamra hozzák létre. A szerződés egyes
rendelkezései (pl. szavatosság) rendeltetésüknél fogva túlnyúlnak a szerződés hatályán.
5. A teljesítés helye: Kaposvári Egyetem Nyúltelep (7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.)
6. Eladó jelen szerződés alapján kizárólag a hatályos szabványoknak megfelelő, a forgalomba
hozatalhoz szükséges engedélyekkel rendelkező terméket szállíthat le.
V. SZÁLLÍTÁSI ÉS CSOMAGOLÁSI FELTÉTELEK
A szállítási időpontok:
1. Vevő tájékoztatja Eladót, hogy a termékek kiszállítása és elhelyezése az alábbi időpontokban
lehetséges: Munkanapokon: 7.30-15.30 között
2. Ha a teljesítési határidő az átvétel időpontján kívüli időpontra esik, úgy Eladónak a teljesítést
úgy kell ütemeznie, hogy az átadás megkezdésére még sor kerülhessen az átvételi időablak
lejárata előtt.
3. Amennyiben az Eladó a meghatározott határidőn belül nem tudja a termékeket leszállítani,
Vevőnek jogában áll harmadik cégtől beszerezni azt a Kbt. rendelkezései szerint és az
esetlegesen felmerülő többletköltséget Eladóval szemben érvényesíteni.
Csomagolás:
4. Eladó a terméket szükség szerint a szállítás módjának, illetve megfelelő egyéb csomagolásban
szállítja le.
VI. MENNYISÉGI, MINŐSÉGI VIZSGÁLAT RENDJE
1. Eladó köteles a jelen szerződés tárgyában megjelölt termékek leszállítására, és szerződésszerű
állapotban történő átadására.
2. A Termékek átadás-átvételéről felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amely jegyzőkönyvben
rögzítésre kerülnek az esetlegesen megállapított hiányok vagy sérülések. A jegyzőkönyvben
megállapított hányok és sérülések megállapítása esetén Eladó a termék pótlásáról vagy
cseréjéről gondoskodni köteles.
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VII. A SZERZŐDÉSES ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI SZABÁLYOK
Az ellenérték jellege:
1. Az ellenérték a szerződés szerinti részletes árajánlat alapján került meghatározásra, ezért az
ellenérték magában foglalja a közvetlen költségeket, munkadíjat, az összes anyag- és szállítási
költséget, a bér- és a járulékos bérköltségeket, továbbá mindazon költséget és díjat, ami a
szerződés szerinti feladat hibamentes, hiánytalan, szabályos, szakszerű teljesítéshez szükséges,
így Eladó Vevővel szemben további költségigénnyel nem élhet. Eladó kijelenti, hogy a Vevő
által rendelkezésére bocsátott információk alapján a díj kialakításához szükséges lényeges
információk rendelkezésére álltak a közbeszerzési eljárás során. A jelen szerződés tárgyát
képező, a Eladó által megajánlott termék ellenértéke:
nettó …………………… Ft + Áfa azaz nettó …………….. forint plusz Áfa.
VII. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI
1. Eladó csak a teljesítésigazolással elismert ellenszolgáltatást jogosult számlázni. Vevő részéről
a teljesítésigazolás kiállítására jogosult […]*szerződéskötéskor kitöltendő. A számla
ellenértékét Vevő a Kbt. 130. § (1), (4) és (6) bekezdése és az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény 36/A. §-a szerint átutalással egyenlíti ki. A számla fizetési határideje 30 nap.
Vevő előleget nem fizet.
2. A termékekre vonatkozó részletes árajánlatot Eladó nyertes ajánlata tartalmazza, amely árak a
szerződés tartama alatt nem változtathatóak.
3. A számla meg kell, hogy feleljen a számvitelről és az általános forgalmi adóról szóló törvény
előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak.
4. Vevői késedelem:
Fizetési késedelem esetén Vevő a Kbt. 127.§ (4) bek. b) pontja alapján alkalmazandó Ptk. 6:48.
§ foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. Eladó számláján szereplő minden
ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában.
VII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE
1. A szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek: Jelen szerződésben
szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek cégszerű aláírásával lehet
módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a szerződést aláíró képviselő
személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett jognyilatkozat a szerződés
módosítására nem alkalmas.
2. A szerződés módosítása körében az alábbi tartalmi megkötések érvényesülnek: Jelen szerződést
a Kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések
módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani.
3. Általános elállás, felmondás:
Vevő a teljesítésig jogosult az egyedi megrendeléstől indokolás nélkül elállni, az Eladóhoz
intézett írásbeli nyilatkozatával, de köteles Eladó kárát megtéríteni. Eladót azonban fokozott
kárenyhítési kötelezettség terheli.
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Vevő a szerződés hatályának lejárta előtt jogosult a szerződést indokolás nélkül 15 napos
felmondási idővel felmondani az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával, de köteles Eladó
kárát megtéríteni. Eladót azonban fokozott kárenyhítési kötelezettség terheli.
4. Szállítási szerződés egészét érintő szerződésszegés:
Eladó részéről a teljesítés kapcsán különösen az alábbiak minősülnek súlyos
szerződésszegésnek („Súlyos Szerződésszegés”) a szerződés egésze szempontjából:
- Amennyiben Eladó 15 napot meghaladóan késedelembe esik a termékek szállításával;
- Amennyiben Eladó hibásan teljesít;
- Amennyiben nem, vagy késedelmesen javítja ki a Vevő által jelzett hibát;
- Amennyiben Eladó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben
megszegte, hogy ennek következtében Vevőnek a további teljesítés nem áll érdekében;
- Amennyiben Eladó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárást
rendelnek el, Eladó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának, megkezdéséről,
felszámolásának kezdeményezéséről határoz;
Ha Eladó súlyos szerződésszegést követ el, Vevő jogosult a szerződést az Eladóhoz intézett
írásbeli nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbért érvényesíteni
Eladóval szemben.
5. Szerződés megszűnik a szerződésben meghatározott határidő lejártával.
6. Felek a szerződés közös megegyezéssel megszüntethetik.
7. Vevő azonnali hatályú rendkívüli felmondással, megszüntetheti a szerződést, amennyiben a
folyamatos késedelmes szállítás miatt a késedelmi kötbér értéke a késedelemmel érintett termék
nettó szerződéses árának 10%-át, azaz tíz százalékát eléri.
8. Vevő azonnali hatályú rendkívüli felmondással, megszüntetheti a szerződést, amennyiben a
folyamatos hibás szállítás miatt a kötbér értéke a hibás szállítással érintett termék nettó
szerződéses árának 10%-át, azaz tíz százalékát eléri.
9. Vevő a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult, ha felügyeleti szervének döntése
vagy jogszabályi rendelkezés alapján sorra kerülő strukturális átalakításra tekintettel a szerződés
teljesítése, lényeges jogos gazdasági érdekét sértené, vagy lehetetlenné tenné.
10. Vevő azonnali hatályú rendkívüli felmondással, megszüntetheti a szerződést, amennyiben
a. Eladó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul; vagy
b. Eladó vele szembeni csődeljárás során fizetési halasztásban részesül; vagy
c. Eladó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a
cégbíróságnál benyújtásra került; vagy
d. Eladóval szemben az illetékes cégbíróság előtt törlési eljárás indul; vagy
e. Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja; vagy
f.

Eladó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy
ennek következtében Vevőnek a további teljesítés nem áll érdekében; vagy

g. Eladó 3 alkalommal késedelmesen teljesít.
h. jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak.
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11. Elszámolás:
Amennyiben a szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek kötelesek az
elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést
kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be,
amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Eladó kijelenti, hogy a
független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged.
Amennyiben a szerződés megszüntetésére Eladónak felróható súlyos szerződésszegés miatt kerül
sor, úgy ilyen esetben Eladónak csak a már elvégzett teljesítés elszámolására lehet igénye.
VIII. BIZTOSÍTÉKOK
1. Eladó a szerződés megerősítése érdekében, a teljesítés neki felróható okból történő késedelme, nem
teljesítése, hibája, meghiúsulása esetén kötbér fizetését vállalja Vevő részére.
2. Felek megállapodnak abban, hogy Vevő jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért a még ki nem
egyenlített ellenértékből levonni. Vevő dönthet úgy is, hogy a kötbért Eladó felé kiszámlázza.
Amennyiben Vevőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Eladó felé
továbbhárítani. Eladó Vevő részére köteles megtéríteni az általa szerződésszegéssel vagy szerződésen
kívül okozott és Vevő partnerei és ügyfelei által jogosultan Vevőre hárított kártérítést.
3. Késedelmi kötbér
Eladó késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kötbér érvényesítését elfogadja. Amennyiben Eladó a
jelen szerződés III. pontjában foglalt teljesítési ütemezéshez, vagy Vevő Írásbeli Jelzésében
meghatározott időponthoz képest késedelembe esik, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelem
időtartama a fenti időpontok és a tényleges átadási közötti időtartam órákban meghatározva. Minden
megkezdett óra egésznek számít.
Eladó késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér érvényesítését elfogadja. A késedelmi kötbér
alapja a késedelmesen átadott termékmennyiségre eső nettó ellenérték. A késedelmi kötbér mértékének
meghatározása a kötbéralap figyelembe vételével történik. A késedelmi kötbér konkrét összege a
késedelem időtartamától függően a késedelem:
1. napjától 3. napjáig naponta 2 %, azaz maximum 6 % erre az időszakra,
4. napjától 7. napjáig naponta 3 %, azaz maximum 12 % erre az időszakra
Ha Eladó késedelme a 8. napba lép, úgy ez a teljesítés megtagadásának minősül és Vevő meghiúsulási
kötbérigényét nyitja meg a késedelemmel érintett termékek vonatkozásában. Ezen esetben a
meghiúsulási kötbér mértéke az érintett termékek nettó ellenértékének 10%-a.
4. Hibás teljesítési kötbér
Ha az Eladó bármely okból hibásan teljesít (pld: minőséghibával rendelkező termék, vagy a termék nem
alkalmas a rendeltetésszerű használatra), vagy Eladó Vevő által közölt szavatossági kifogás alapján a
termék(ek) hibáját nem szünteti meg teljes körűen a jelen szerződésben rögzített időtartamon belül, úgy
Vevő a hibás termék szerződésszerű (hibátlan) teljesítése esetére kikötött nettó ellenérték 10 %-ának
megfelelő mértékű kötbért követelhet Eladótól és érvényesítheti egyéb igényeit Eladóval szemben.
5. Meghiúsulási kötbér
Jelen szerződés teljesítésének az Eladó hibájából bekövetkező meghiúsulása esetén (azaz a teljesítés
jogos ok nélküli megtagadása, vagy Vevő a szerződés rendkívüli felmondására vagy szankciós elállás
gyakorlására kényszerül az Eladó szerződésszegése miatt) Vevő meghiúsulási kötbérre jogosult. Eladó
a meghiúsult teljesítés esetén a meghiúsulási kötbér érvényesítését elfogadja. A meghiúsulás esetén a
meghiúsulási kötbér mértéke 10 %. A meghiúsulási kötbér számításának alapja a meghiúsulással érintett
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teljes nettó ellenérték a szerződés teljes időtartamára számítva, azaz azon összeg, amely a szerződés
alapján Vevő által még igénybe vehető, részére még le nem szállított mennyiség és Eladó egységárai
alapján kalkulálódik. A jelen pont alkalmazása során a teljes mennyiséget százalékos eltérés nélkül kell
figyelembe venni.
6. Vevő jogosult a meghiúsulást megelőzően felmerült késedelmi kötbért és/vagy hibás teljesítési
kötbért a meghiúsulási kötbér mellett követelni. Eladó köteles megtéríteni az általa szerződésszegéssel
vagy szerződésen kívül okozott és Vevő partnerei és ügyfelei által jogosultan Vevőre hárított kártérítést.
7. Késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a szerződés
teljesítése alól.
A kötbérigény nem érvényesítése, vagy nem határidőben történő érvényesítése nem jelent joglemondást
Vevő részéről.
IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK
1. Bírói illetékesség:
Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban
tárgyalásos úton, peren kívül rendezik.
Felek a jelen szerződéssel összefüggő vagyonjogi jogvitáik elbírálására - a per tárgyának értékétől
függően - kikötik a Kaposvári Járásbíróság vagy a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.
2. Irányadó jog:
Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodás egészére - így különösen a
szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a szerződést biztosító
mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos követelések beszámíthatóságára, engedményezés
útján történő átruházhatóságára és átvállalására – a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni, ide nem
értve a magyar kollíziós magánjogi szabályokat (nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. tvr.).
3. Jogról való lemondás hiánya:
Vevő részéről jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének
elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy
kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését.
4. Részleges érvénytelenség:
Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése utóbb érvénytelennek
minősül, a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a szerződést az érvénytelen rész
nélkül nem kötötték volna meg.
5. Kapcsolattartók:
Vevő részéről:
név:
Értesítési cím
telefon / fax
e-mail
Eladó részéről:
név:
értesítési cím
telefon / fax
e-mail

* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő

A fent megnevezett képviselő személyének változásáról a Fél köteles a másik Felet haladék nélkül, ám
legkésőbb öt (5) munkanapon belül értesíteni.
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6. Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírásakor a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv.
szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó akként nyilatkozik, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a
Kaposvári Egyetem a vállalkozás átláthatóságával összefüggő, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 54/A. §-ban meghatározott adatokat szerződésből eredő követelések elévüléséig
kezelje. A szerződést Vevő kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, illetve jogosult attól
elállni, ha Eladó már nem minősül átlátható szervezetnek, vagy e pont szerinti nyilatkozata valótlannak
bizonyul.
7. Eladó képviselője kijelenti, hogy Eladó képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő
jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog
szabályai szerint felelősséggel tartozik Vevő felé.
Felek jelen megállapodást elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá. Jelen szerződés […]*szerződéskötéskor kitöltendő darab egymással teljesen
megegyező példányban készült. A szerződés példányaiból minden aláíró Felet […]*szerződéskötéskor
kitöltendő darab eredeti példány illeti meg.
.
Kelt Kaposváron, 2015. ……………….. napján
Kaposvári Egyetem
Aláírás:

*nyertes ajánlattevő cégneve
Aláírás:

………………………….
Képviselő neve:
[…] * szerződéskötéskor kitöltendő
Vevő képviseletében

………………………..
Képviselő neve:
[…] * szerződéskötéskor kitöltendő
Eladó képviseletében

P.H.

P.H.

Pénzügyi ellenjegyző1:
……………………………………………….
Szakmai ellenjegyző:
……………………………………………….

1

Amennyiben szükséges a szerződéskötéskor kerül kitöltésre.
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III. rész
NYILATKOZATMINTÁK
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1. számú dokumentum
AJÁNLATTÉTLI ADATLAP
(felolvasólap)
Ajánlattevő adatai2:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Nyilvántartó cégbíróság neve:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Belföldi adószáma:
Pénzforgalmi jelzőszám3:
Képviselő neve:
A kapcsolattartó adatai4:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:
Kapcsolattartó személy faxszáma:
Kapcsolattartó személy e-mail címe:
Azon főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési részszempontok alapján
értékelésre kerülnek:
1. Ajánlati ár (nettó) HUF

………………. HUF

Keltezés: ………………………………(helység, év, hónap, nap)
…..........................................
cégszerű aláírás

Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon bővíthető.
Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatosan használni kíván.
Amennyiben a megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt kérjük külön is
feltűntetni.
4 Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg! Az ajánlattevő felelőssége olyan kapcsolattartási
adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat.
2
3
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2. számú dokumentum
KÉPVISELŐ AJÁNLATTEVŐ MEGJELÖLÉSE
Alulírottak a(z) alábbi közös ajánlattevők képviseletében a Kbt. 25. § (1)-(2) bekezdése alapján
n y i l a t k o z z u k , hogy az alábbi ajánlattevők közösen tesznek ajánlatot és maguk közül a
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében történő eljárásra az alábbi képviselőt
jelölik és hatalmazzák meg:5
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő
nevében aláírásra
jogosult képviselő
neve:
Ajánlattevő
jogosult-e a közös
ajánlattevők
nevében
eljárni,
azokat képviselni
(csak
az
egyik
ajánlattevő
jelölhető
meg
„igennel”):

igen / nem6

igen / nem

igen / nem

A fenti közös ajánlattevők cégszerű aláírása:
Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján
……………………...
cégszerű aláírás
Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján
……………………...
cégszerű aláírás
Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján
……………………...
cégszerű aláírás

5
6

A táblázat szabadon bővíthető.
A megfelelő aláhúzandó. Csak egy képviselő ajánlattevő jelölhető meg.
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3. számú dokumentum
Az ajánlattevő kifejezett „Nyilatkozat”-a7
a Kbt. 60. § (3) bekezdése vonatkozásában
Alulírott/alulírottak, ……………………………. mint a (cég megnevezése, címe)
………………………………..…....
kötelezettségvállalásra
jogosultja/jogosultjai
kijelentem/kijelentjük, hogy a Kaposvári Egyetem ajánlatkérő által indított Anyanyúlketrecek
(fialó és „parkoló”) és Humibat hűtőpanelek beszerzése a Kaposvári Egyetem nyúltelepére
tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában, valamint az
ahhoz kapcsolódó „Dokumentáció”-ban, továbbá amennyiben arra sor került, az ajánlattevők
által feltett kérdésekre kapott válaszokban meghatározott követelményeket megismertük, és
azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk.
Ennek megfelelően amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk,
kötelezettséget vállalunk a szerződés tervezet tartalmának megfelelő szerződés megkötésére, és
a szerződést az ajánlattételi adatlapon szereplő ajánlati áron, az ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban meghatározott feltételekkel teljesítjük.
Nyilatkozom, hogy az ajánlatba csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott
dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta alá.

Kelt………………………., 20….. év …………………. hó ….. napján.

______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

7

Közös ajánlati jelentkezés esetén jelen nyilatkozatot elegendő a képviselő tagnak benyújtania.
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4. számú dokumentum
Az ajánlattevő „Nyilatkozat”-a
hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e8
Alulírott/alulírottak, ……………………. mint
a (cég megnevezése, címe)
………………………………………………………………
kötelezettségvállalásra
jogosultja/jogosultjai a Kaposvári Egyetem ajánlatkérő által indított Anyanyúlketrecek (fialó
és „parkoló”) és Humibat hűtőpanelek beszerzése a Kaposvári Egyetem nyúltelepére tárgyú,
nemzeti eljárási rend szerinti közbeszerzési eljárás ajánlati szakaszában nyilatkozunk, hogy
társaságunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. XXXIV.
törvény alapján:
a)

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény
értelmében
mikrovállalkozásnak
/
kisvállalkozásnak
/
középvállalkozásnak9 minősül.

b)

nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.
évi XXXIV. törvény hatálya alá.10

Kelt………………………., 20.. év …………………. hó ….. napján.

_____________________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

Közös ajánlati jelentkezés esetén a tagoknak ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük.
A nem kívánt rész törlendő! Amennyiben a vállalkozás a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozik,, úgy kérjük a b) pontot is törölni!
10 Amennyiben a vállalkozás nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény hatálya alá, úgy kérjük az a) pontot törölni!
8
9
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5.1. számú dokumentum
Az ajánlattevő „Nyilatkozat”-a
a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozókról
(Kbt. 40. § (1) bekezdés)
Alulírott/alulírottak ……………………….……………….., mint a(z) ………………
…………….………………………………………………………..
(cégnév,
székhely)
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a Kaposvári Egyetem ajánlatkérő által indított
Anyanyúlketrecek (fialó és „parkoló”) és Humibat hűtőpanelek beszerzése a Kaposvári
Egyetem nyúltelepére tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti közbeszerzési eljárás ajánlati
szakaszában az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük11:
1/A. A Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján a közbeszerzés azon részének/részeinek megnevezése,
amelynek teljesítéséhez alvállalkozót/alvállalkozókat kívánunk igénybe venni:
A közbeszerzés részének
megnevezése
1/B. Az 1/A. pontból azokra a részekre vonatkozó nyilatkozat, ahol a szerződés teljesítéséhez
az alábbi, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, valamint meghatározzuk a közbeszerzésnek
azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak
működni:
Részvétel
A közbeszerzés
százalékos
A cég
A cég
részének
aránya
megnevezése
székhelye
megnevezése
Kbt. 26.§12
(10-25% között)

2. A szerződés teljesítéséhez, illetve az alkalmasság igazolásához alvállalkozót nem veszünk
igénybe.
Kelt………………………., 20…. év …………………. hó ….. napján.
________________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak
részéről)

Kérjük egyértelműen kitölteni, vagy egyértelmű nyilatkozatot tenni.
Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban
részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
Közös ajánlati jelentkezés esetén a tagoknak ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük.
11
12
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5. 2. számú dokumentum
Az ajánlattevő „Nyilatkozat”-a13
a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személyről /szervezetekről
[Kbt. 55. § (5) bekezdés]:
Alulírott/alulírottak ……………………….……………….., mint a(z) ………………
…………….………………………………………………………..
(cégnév,
székhely)
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a Kaposvári Egyetem ajánlatkérő által indított
Anyanyúlketrecek (fialó és „parkoló”) és Humibat hűtőpanelek beszerzése a Kaposvári
Egyetem nyúltelepére tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti közbeszerzési eljárás ajánlati
szakaszában n y i l a t k o z o m / n y i l a t k o z u n k , hogy az ajánlattevő az alkalmassági
feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodik az
alábbiak szerint:
Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet/személy neve, címe:
Azon alkalmassági követelmény, melynek igazolása érdekében ezen szervezet/személy
erőforrásaira támaszkodunk:
az eljárást megindító felhívás…… pontja szerinti követelmény

Kelt………………………., 20. év…………………. hó ….. napján.

______________________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

13

Közös ajánlati jelentkezés esetén a tagoknak ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük.
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5. 3. számú dokumentum
KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÓ NYILATKOZAT
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről
a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján
Alulírott/alulírottak ……………………….……………….., mint a(z) ………………
…………….………………………………………………………..
(cégnév,
székhely)
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a Kaposvári Egyetem ajánlatkérő által indított
Anyanyúlketrecek (fialó és „parkoló”) és Humibat hűtőpanelek beszerzése a Kaposvári
Egyetem nyúltelepére tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti közbeszerzési eljárás ajánlati
szakaszában az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:
Ajánlattevő/közös ajánlattevők részére erőforrást biztosítunk az alábbiak szerint:
Alkalmasság
Azon alkalmassági követelmény,
Alkalmaság igazolásában
igazolásában részt vevő melynek igazolása érdekében
részt vevő megnevezése
lakóhelye/székhelye
erőforrást biztosítunk (pl.: P/1.)

Nyilatkozom/nyilatkozunk továbbá, hogy a ………………………………… (cégnév,
székhely) ajánlattevő/közös ajánlattevők nyertessége esetén a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre állnak majd. A
szerződés teljesítéséért felelősséget vállalunk, és a fenti alkalmassági követelmény(ek)
igazolását a ajánlati jelentkezésben csatoljuk.

Kelt………………………., 20.. év…………………. hó ….. napján.

______________________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)
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5.4. számú dokumentum – igény szerint csatolandó dokumentum
Ajánlattevő „Nyilatkozat”-a
a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontja alapján14
Alulírott/alulírottak ……………………….…….…………….., mint a(z) ………………
…………….………………………………………………………..
(cégnév,
székhely)
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a Kaposvári Egyetem ajánlatkérő által indított
Anyanyúlketrecek (fialó és „parkoló”) és Humibat hűtőpanelek beszerzése a Kaposvári
Egyetem nyúltelepére tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti közbeszerzési eljárás ajánlati
szakaszában az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:
Az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogjuk venni az alábbi módon15:
a)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
VAGY:
b) A fent nevezett szervezetet alvállalkozóként bevonjuk a szerződés teljesítésébe:
igen / nem

Kelt………………………., 20… év…………………. hó ….. napján.

______________________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

Jelen nyilatkozatot kérjük valamennyi kapacitást rendelkezésre bocsátó személyre/szervezetre vonatkozóan külön-külön
csatolni.
Közös részvételre jelentkezés esetén annak a tagnak kell megtenni ezt a nyilatkozatot, amely bevonja/igénybe veszi a
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet.
15 A megfelelő rész kitöltendő, a nem kívánt rész törlendő.
14
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5.5. számú dokumentum – igény szerint csatolandó dokumentum
Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet „Nyilatkozat”-a
a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján
Alulírott/alulírottak ……………………….…….…………….., mint a(z) ………………
…………….………………………………………………………..
(cégnév,
székhely)
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a Kaposvári Egyetem ajánlatkérő által indított
Anyanyúlketrecek (fialó és „parkoló”) és Humibat hűtőpanelek beszerzése a Kaposvári
Egyetem nyúltelepére tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti közbeszerzési eljárás ajánlati
szakaszában az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:
A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során a …………………….…(cégnév,
székhely) ajánlattevő/közös ajánlattevők fizetésképtelensége esetére kezességet vállalunk az
ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt a ajánlattevő/közös
ajánlattevők teljesítésének elmaradásával, vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és
amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.
Kelt………………………., 20.... év…………………. hó ….. napján.

______________________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)
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6. számú dokumentum - Előlap
Cégokmányok
A cégokmányokat az alábbiaknak kell külön-külön csatolni a ajánlati jelentkezésben:


ajánlattevő (közös ajánlattevők);



bevonásuk esetén az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet;



nyilatkozattétel esetén az egyéb gazdasági szereplő.

Az alábbiak szerint:
 az ajánlati jelentkezést aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló
cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy aláírás mintája
tekintettel a 2006. évi V. törvény 9. §-ára.
 az cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k)
esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos
meghatalmazás példánya
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7. számú dokumentum - előlap

NYILATKOZATOK A KIZÁRÓ OKOKRÓL
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7.1. számú dokumentum
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL
Alulírott ……………………..
,
mint
a(z)
…………………………
(székhely:…………………………) Ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője
a Kaposvári Egyetem ajánlatkérő által indított Anyanyúlketrecek (fialó és „parkoló”) és
Humibat hűtőpanelek beszerzése a Kaposvári Egyetem nyúltelepére tárgyú közbeszerzési
eljárásban kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívás III.2.1) pontjában rögzített kizáró
okok velem szemben nem állnak fenn.

Kelt: …………., …… év ………….. hó … nap

……………………………
cégszerű aláírás
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7.2. számú dokumentum

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 56. § (1) BEKEZDÉS K) PONT KC) ALPONTJA ÉS (2)
BEKEZDÉSE SZERINTI KIZÁRÓ OKOKRÓL16

Alulírott
…………………………………
a(z)
………….................................................
képviselőjeként n y i l a t k o z o m a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében, hogy az
általam képviselt gazdasági szereplő olyan társaságnak minősül, melyet
–
–

nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.
szabályozott tőzsdén jegyeznek.17

Tekintettel arra, hogy az általam képviselt gazdasági szereplőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén,
n y i l a t k o z o m , hogy18
–

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.
évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és
állandó lakóhelye:
Név

–

Állandó lakóhely

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.
évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen.19

A Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében n y i l a t k o z o m , hogy20
–
–

nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az általam
képviselt ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik.
az általam képviselt ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik/rendelkeznek az alábbi szervezet(ek) :
……………………………………………………….….
Ezen szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek
nem állnak fenn.

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján
……………………………
cégszerű aláírás

Az ajánlattevőnek, nyilatkoznia kell saját magára vonatkozóan.
A megfelelő rész aláhúzandó.
18 Amennyiben szabályozott tőzsdén jegyzik, ez a rész törlendő.
19 A megfelelő pont kitöltendő, vagy aláhúzandó.
20 A megfelelő rész aláhúzandó vagy a szervezet megnevezésével kitöltendő.
16
17
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7.3. számú dokumentum
AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata a Kbt. 56. §-a szerinti kizáró okokról
az alvállalkozó(k) illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezet(ek) vonatkozásában21
Alulírott/alulírottak
...............................................................
(név/nevek),
mint
a
……………………………………………
(cég
megnevezése,
székhelye)
kötelezettségvállalásra jogosult képviselője/képviselői jelen közbeszerzéssel összefüggésben
nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a szerződés teljesítéséhez
a) nem veszek/veszünk igénybe alvállalkozó(ka)t,
b) nem veszek/veszünk igénybe olyan alvállalkozó(ka)t, aki(k) a Kbt. 56. § (1) bekezdés
a)-k) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá esik/esnek.22
illetve,
a) az alkalmasság igazolásához nem veszek/veszünk igénybe más szervezet(ek)et,
b) az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet(ek), nem esik/esnek a Kbt. 56.
§ (1) bekezdés a)-k) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá.23
Keltezés: ………………………………(helység, év, hónap, nap)
……………………………
cégszerű aláírás

21
22
23

Ezt a nyilatkozatot közös ajánlattevőknél valamennyi ajánlattevőre külön-külön kell tartalmaznia az ajánlatnak.
A nem kívánt szöveg törlendő!
A nem kívánt szöveg törlendő!
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8. számú dokumentum - előlap

PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA SZOLGÁLÓ
DOKUMENTUMOK
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8.1. számú dokumentum
A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerinti
NYILATKOZAT
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónap közbeszerzés
tárgya szerinti nettó árbevételéről
[a P/1. számú alkalmassági feltétel igazolása]
Alulírott/alulírottak ……………………………………., mint a (cég megnevezése, címe):
………………………..…………………………………………………………………………
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a Kaposvári Egyetem ajánlatkérő által indított
Anyanyúlketrecek (fialó és „parkoló”) és Humibat hűtőpanelek beszerzése és telepítése a
Kaposvári Egyetem nyúltelepére a GOP-1.1.1-11-2012-0132 sz. projekt keretében tárgyú,
nemzeti eljárási rend szerinti közbeszerzési eljárásban kijelentem/kijelentjük, hogy cégünk
közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele az alábbiak szerint alakult:
Év

A közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétel
(Ft-ban)

2013.
2014.
Összesen:

Kelt………………………., 20.. .………………. hó …… napján.

________________________________
(Cégszerű aláírása a kötelezettség-vállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)
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9. számú dokumentum - előlap

A MŰSZAKI, ILLETŐLEG SZAKMAI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA
VONATKOZÓ DOKUMENTUMOK
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9.1. számú dokumentum
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
NYILATKOZAT
az eljárást megindító felhívásfeladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap)
legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti teljesítés(ek)ről
(M/1. alkalmassági követelmény igazolása) 24
Alulírott/alulírottak ……………………………………., mint a (cég megnevezése, címe):
………………………..…………………………………………………………………………
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a Kaposvári Egyetem ajánlatkérő által indított
Anyanyúlketrecek (fialó és „parkoló”) és Humibat hűtőpanelek beszerzése a Kaposvári
Egyetem nyúltelepére nemzeti eljárási rend szerinti közbeszerzési eljárás ajánlati szakaszában
az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:
1. referencia:
Szerződést kötő másik fél megnevezése és
székhelye:
Felvilágosítást adó személy neve,
elérhetősége:
A beszerzés tárgya: az elvégzett
tevékenység
témakörének
rövid
bemutatása, megadva az alkalmasság
minimumkövetelményeinél meghatározott
adatokat
A teljesítés ideje (év/hó/nap; -tól –ig) és
helye:
Az ellenszolgáltatás összege:
nettó ……………,- Ft
A teljesítés az előírásoknak és a
igen/nem25
szerződésnek megfelelően történt.
Ez a táblázat egymás alá történő másolással szükség szerint több referencia igazolására is
alkalmazható!
Kelt……………………….20.. év …………………. hó ..... napján.
…….…………………………………………………..
(cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

A referenciákat a 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése alapján az ajánlattevő, ill. az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
24

25

A nem kívánt rész törlendő!
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10. számú dokumentum
AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata az ajánlat elektronikus példányáról

Alulírott/alulírottak……………………………………………., mint a (cég megnevezése,
címe) ……………………………………………………………………………………...……
kötelezettség-vállalásra

jogosulja/jogosultjai

kijelentem/kijelentjük,

hogy

az

ajánlat

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

Keltezés: ………………………………(helység, év, hónap, nap)

........….……………………………………
(cégszerű aláírás)
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IV. rész
MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ
Anyanyúlketrecek (fialó és „parkoló”) és Humibat hűtőpanelek beszerzése és telepítése a
Kaposvári Egyetem nyúltelepére a GOP-1.1.1-11-2012-0132 sz. projekt keretében
A beszerzésre kerülő ketrec minőségi paraméterei megegyeznek a Meneghin Kft. (Olaszország) által
gyártott Pratica+Rimonta (8) típusú ketreccel vagy annál jobbak.
Az istállók adatai, ahova a ketreceket be kell építeni:
A ketrecek 27,2 m hosszban helyezhetők el, istállónként két, egyenként 1,77 m széles trágyacsatorna
fölé. Tehát az összes rendelkezésre álló hely, ahova a ketreceket telepíteni kell: két istállóban, istállónként
két egyenként 27,2 m hosszú sorban összesen 2 x 2 x 27,2 m, azaz maximum 108,8 m. A ketrecek
vízellátásához szükséges rendszert ki kell építeni.
Beszerzésre kerül: istállónként
Összesen a két istállóba:

22 modul (12+12 Pratica+Rimonta)
2 modul (8+8 Pratica+Rimonta)
44 modul (12+12 Pratica+Rimonta)
4 modul (8+8 Pratica+Rimonta)

Tehát összesen 560 anyanyúl (fialó ketrec fészekkel) és 560 növendék vagy üresen álló anya
elhelyezésére szolgáló ketrec, súlyszelepes önitatóval és kézi feltöltésű etetővel felszerelve.
Pratica + Rimonta (8) – Műszaki adatok
1. szint – Pratica ketrec
Ez egy 6 ketrecre osztott ketrec-blokk. 2360 cm2-es alapterületű anyaketrecekkel (62 x 38,1 cm),
amelyekhez tartozik egy-egy 950 cm2-es ellető rész (fészek). A ketrecek magassága 32 cm. Minden
anyaketrecbe kérünk műanyagból készült, a taposórácsra rápattintható pihenőrácsot.
A ketrecek padozata hegesztés után tűzi horganyzott rács, a drót átmérője 2,5 mm, a cink mennyisége
300 g/m2.
A ketrecek közötti válaszfalak hegesztés után tűzi horganyzott rácsból készülnek, a fészkek közötti
válaszfalak pedig műanyagból. Az oldalfalak drótrácsa a padozathoz közeli oldalon (alul) sűrűbb
osztásközű, hogy a nyulak ne tudják a lábukat másik ketrecbe átdugni, az osztásköz szélesebb az
oldalfalak magasabb részein.
Minden ketrechez (boxhoz) tartozik egy minimum 1,5 kg takarmány befogadására képes kézi feltöltésű
etető. Az etetőt úgy kell elhelyezni, hogy a ketrecajtó kinyitása nélkül feltölthetőek legyenek.
A ketrecek hátsó fala 3,0 mm átmérőjű, hegesztés után tűzi horganyzott rácsból készül, hogy merevítse
a ketrecet.
Minden ketrecben van egy acélból készült súlyszelepes önitató, amely egy műanyag szárral van az
itatócsőhöz rögzítve.
A ketrecek tetején lévő ajtó kétféle módon nyitható. A kezelőszemélyzetnek lehetősége van arra, hogy
csak az ellető részben (fészekben) levő nyulak fölött nyissák ki az ajtót, vagy az anyanyúlhoz is
hozzáférjenek (ketrec közepe).
A fészek alja műanyagból készül, sok apró perforációval, hogy a szennyeződés alul kihullhasson,
kifolyhasson a fészekből. A ketrec és az ellető rész (fészek) közötti válaszfal fémből készül, 16 cm
átmérőjű, zárható-nyitható ajtóval.
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2. szint – Rimonta ketrec
Ez egy 12 ketrecre (oldalanként 6 ketrec) osztott ketrec-blokk. A ketrecek alapterülete 1660 cm2 (43,5
x 38,1 cm), magasságuk 28 cm.
Ezeket a ketreceket a növendék és az üresen álló anyanyulak elhelyezésére használják.
A padozata azonos a Pratica ketrecével.
A válaszfalak anyaga azonos a Pratica ketrecével, de nem tartalmaz műanyagot.
A ketrecek hátsó fala 3,0 mm átmérőjű, hegesztés után tűzi horganyzott rácsból készül, hogy merevítse
a ketrecet.
Minden ketrechez (boxhoz) tartozik egy minimum 1,5 kg takarmány befogadására képes kézi feltöltésű
etető. Az etetőt úgy kell elhelyezni, hogy a ketrecajtó kinyitása nélkül feltölthetőek legyenek.
Minden ketrecben van egy acélból készült súlyszelepes önitató, amely egy műanyag szárral van az
itatócsőhöz rögzítve.
A gyors munkát elősegítendő a ketrecblokkok (6 ketrec) egyetlen, egyszerre nyitható ajtóval vannak
felszerelve.
A modul
Három ketrecblokkonként (2 Pratica alsó és 1 Rimonta felső) van egy 40 x 15cm-es, galvanizált
zártszelvényből készült tartó láb.
Az alsó és a felső ketrec-szintek között mindkét oldal fel van szerelve egy-egy 232 x 58 cm-es trágyaterelő lemezzel.
Az alsó ketrecek alatt ugyancsak mindkét oldalon van egy-egy trágyaterelő lemez, műanyag tartókkal a
ketreclábakra szerelve, ami megakadályozza az ürülék kezelőfolyosóra hullását.
Hűtőpanelek
Összesen 6 db, egyenként 10.000 m3/óra kapacitású kivehető műanyagbetétes Humibat vizes hűtőpanel.
Méretek 1000x650x1000. A hűtőpanel tartozéka a beépített keringető szivattyú.
Ajánlattevő feladatát képezi a fenti termékek helyszíni szerelése és beüzemelése.
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