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I. 

AZ EGYSZERÛ  ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 
 
 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ   

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)  
Hivatalos név: Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség  
Postai cím: Szent István u. 6. 
Város/Község: Gyõr 
Postai irányítószám: 9021 
Ország: Magyarország  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett:  
Telefon: 96 – 318-731  
E-mail: -  
Fax: 96 – 313-153  
Az ajánlatkérõ általános címe (URL): www.mklu.hu  
A felhasználói oldal címe (URL): -  
További információk a következõ címen szerezhetõk be:  
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
X Ha attól eltérõ, kérjük töltse ki az A.I mellékletet  
A dokumentáció a következõ címen szerezhetõ be:  
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
X Ha attól eltérõ, kérjük töltse ki az A.II mellékletet  
Az ajánlatokat a következõ címre kell benyújtani:  
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
X Ha attól eltérõ, kérjük töltse ki az A.III mellékletet  

I.2.) Az ajánlatkérõ típusa  
Központi szintû X 
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintû  
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  

I.3.) Az ajánlatkérõ tevékenységi köre  
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérõk esetén  
Általános közszolgáltatások  
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció  
Védelem  
Szociális védelem  
X Közrend és biztonság  
Szabadidõ, kultúra és vallás  
Környezetvédelem  
Oktatás  
Gazdasági és pénzügyek  
Egyéb (nevezze meg):  
Egészségügy  
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I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérõk esetén  
Víz [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  
Villamos energia [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  
Gáz- és hõenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  
Földgáz és kõolaj feltárása és kitermelése [Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]  
Szén és más szilárd tüzelõanyagok feltárása és kitermelése [Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]  
Vasúti szolgáltatások [Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]  
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]  
Repülõtéri tevékenység [Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  
Kikötõi tevékenységek [Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  
Postai szolgáltatások [Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]  

I.4.) Az ajánlatkérõ más ajánlatkérõk nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem  
 
II. SZAKASZ: A SZERZÕ DÉS TÁRGYA  

II.1) Meghatározás  
II.1.1 ) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés: Utalványok beszerzése  
II.1.2) A szerzõdés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési 
beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerzõdés vagy a 
közbeszerzés(ei) tárgyának)  
a) Építési beruházás  

Kivitelezés  
Tervezés és kivitelezés  
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ által meghatározott 
követelményeknek megfelelõen  
Építési koncesszió  

A teljesítés helye   
NUTS-kód  
b) X Árubeszerzés  

X Adásvétel  
Lízing  
Bérlet  
Részletvétel  
Ezek kombinációja/Egyéb  

A teljesítés helye: Gyõr-Moson-Sopron megye városaiban mûködõ ügyészi szervek székhelye 
a dokumentációban megadott címlista szerint 
NUTS-kód: HU221 
c) Szolgáltatás  

Szolgáltatási kategória (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. 
mellékletében)  
Szolgáltatási koncesszió  

A teljesítés helye  
NUTS-kód  
II.1.3) A hirdetmény a következõk valamelyikére irányul  
Közbeszerzés megvalósítása X 
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása  
Keretmegállapodás megkötése  
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)  
Keretmegállapodás több ajánlattevõvel  
A tervezett keretmegállapodás résztvevõinek keretszáma  
VAGY, adott esetben, maximális létszáma  
Keretmegállapodás egy ajánlattevõvel  
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A keretmegállapodás idõtartama: Idõtartam év(ek)ben: VAGY hónap(ok)ban:  
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idõtartama alatt (csak számokkal és 
pénznem):  
A keretmegállapodás alapján megkötendõ szerzõdések értéke és gyakorisága (amennyire 
lehetséges):  
II.1.5) A szerzõdés meghatározása/tárgya: Szállítási keretszerzõdés utalványok szállítására a 
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség és az alá rendelt ügyészségek részére, nettó 50 
millió forint + ÁFA keretösszeg erejéig 
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fõ szójegyzék Kiegészítõ szójegyzék 
Fõ tárgy: 22420000-0   

További tárgyak:    

II.1.7) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához 
a B. mellékletbõl szükség szerint több példány használható) nem  
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  
egy részre  
egy vagy több részre  
valamennyi részre  
II.1.8) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem  

II.2) Szerzõdés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör  
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) 
A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség és az alá rendelt ügyészségek részére utalvá-
nyok szállítása maximum nettó 50 000 000,- Ft + ÁFA keretösszeg erejéig. Utalványban ré-
szesülõ alkalmazottak száma: 119 fõ +10 %. 2010. évben várhatóan a következõ mennyiség 
szállítása szükséges: 

- 896 tömb 9 000,- Ft névértékû melegétkezési utalvány  
- 74 tömb 11 000,-Ft névértékû iskolakezdési támogatás utalvány  

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) nem  
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:  
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:  
hónap(ok)ban:  
VAGY napokban: (a szerzõdés megkötésétõl számítva)  
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):  
VAGY: és között  
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlõdõ jellegû 
szerzõdések esetében kérjük feltüntetni a további szerzõdések tervezett idejét: hónapokban: 
vagy napokban: (a szerzõdés megkötésétõl számítva)  

II.3) A szerzõdés idõtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje  
Az idõtartam hónap(ok)ban:  
VAGY napokban: (a szerzõdés megkötésétõl számítva)  
VAGY: kezdés 2010/07/30 (év/hó/nap)  
ÉS/VAGY  
befejezés 2013/09/30 (év/hó/nap)  
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III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK  

III.1) A szerzõdésre vonatkozó feltételek  
III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben): Késedelmi, hibás 
teljesítési és meghiúsulási kötbér a dokumentációban részletezettek szerint 
III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre  
Az ajánlatkérõ rendelkezik a szerzõdés teljesítését biztosító anyagi fedezettel, illetve az arra 
vonatkozó biztosítékkal, hogy a pénzügyi fedezet a teljesítés idõpontjában rendelkezésre fog 
állni. A számlák kiegyenlítése: Az igazolt teljesítés ellenértékének kifizetése az utalványok 
átvételét követõen átutalással, Szállító számlája és a teljesítési igazolás ellenében, 30 napon 
belül történik. Az ajánlatkérõ elõleget nem ad. A fizetési feltételekre egyebekben a Kbt. 
305.§-ban foglaltak az irányadók. 
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott 
esetben): -  
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzõdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) 
nem 
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása  

III.2) Részvételi feltételek  
III.2.1) Az ajánlattevõ személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történõ bejegyzésre vonatkozó elõírásokat is  
Az ajánlatkérõ által elõírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:  
Kizáró okok: a Kbt. 60. § (1) bekezdésben, a 61. § (1) a) – d) pontjaiban, valamint a 62. § (1) 
bekezdésben foglaltak. Az ajánlattevõnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevõ részére a szerzõdés 
teljesítéséhez erõforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdés szerint nyilatkoznia 
kell, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés a) – h) pontjainak és a Kbt. 61. § (1) 
bekezdés a) – d) pontjainak hatálya alá.  
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
Az ajánlattevõnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóknak az 
ajánlatban szerepeltetni kell az ajánlat benyújtását megelõzõ két lezárt üzleti év számviteli 
jogszabály szerinti beszámolójából a mérleg és az eredménykimutatás egyszerû másolatát. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
Az ajánlattevõnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának 
alkalmasságát kizáró tényezõ, ha az ajánlat benyújtását megelõzõ két lezárt üzleti év 
bármelyikében a mérleg szerinti eredmény negatív. 
III.2.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
Az ajánlattevõnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóknak az 
ajánlatban a szerepeltetnie kell a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pont alapján az ajánlattételi 
határidõt megelõzõ 3 évben végzett legjelentõsebb melegétkezési, iskolakezdési támogatási és 
ajándékutalvány szállításra vonatkozó referenciákat a Kbt. 68. § (1) bekezdésben elõírt módon 
történõ igazolásával, a következõk részletezésével: 

o a szerzõdést kötõ másik fél, 
o a teljesítés helye és ideje, 
o az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat 
megjelölése 
o a referenciaadó személy neve, beosztása, elérhetõsége (cím, telefon). 

A referenciaigazolás(ok)nak és/vagy referencianyilatkozat(ok)nak tartalmazni kell a 
referencialista tartalmára vonatkozóan elõírt információkat, továbbá a megrendelõ vagy a 
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nyilatkozó nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az elõírásoknak és a szerzõdésnek megfelelõen 
történt-e. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
Az ajánlattevõ és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának alkalmasságát 
kizáró tényezõ, ha együttesen nem rendelkeznek az ajánlattételi határidõ napját megelõzõ 3 
évben  évente legalább nettó 8 millió forint értékben teljesített, melegétkezési utalvány és 
iskolakezdési támogatás utalvány szállítására vonatkozó referenciával. 
III.2.4) Fenntartott szerzõdések  
A szerzõdés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem  
A szerzõdés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem  

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdésekre vonatkozó különleges feltételek  
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?  
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történõ hivatkozás:  
 
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS  

IV.1) Az eljárás típusa  
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti  
Tárgyalás nélküli X 
Tárgyalásos  
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti  
Tárgyalás nélküli  
Tárgyalásos  

IV.2) Bírálati szempontok  
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelõt jelölje meg)  
A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás  
VAGY  
Az összességében legelõnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x 
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell 
megadni)  

Szempont Súlyszám 
Szolgáltatási díj mértéke [%] 75 
Melegétkezési utalvány éttermeken kívüli beváltóhelyeinek száma Gyõr-Moson-
Sopron megye városaiban [db] 20 

Iskolakezdési támogatási utalványt beváltó helyek száma Gyõr-Moson-Sopron 
megye városaiban [db] 5 

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem  
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrõl (ha szükséges)  

IV.3) Adminisztratív információk  
IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)  
IV.3.2) Az adott szerzõdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem  
Igen válasz esetén  
Elõzetes összesített tájékoztató  
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény  
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)  
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)  
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)  
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  
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IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)  
A dokumentáció beszerzésének határideje  
Dátum: 2010/06/25 (év/hó/nap )  
Idõpont: 11:45 óra  
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen  
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 20 000  
Pénznem: HUF  
A fizetés feltételei és módja:  
A bruttó 20 000,- Ft ellenértékû dokumentáció az OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási 
ZRt. Magyar Külkereskedelmi Bank Nyrt-nél vezetett IBAN:HU62 10300002-20105358-
00003285 számú számlájára történt befizetésrõl szóló igazolás bemutatása vagy készpénz 
ellenében vehetõ át.  
IV.3.4) Az ajánlattételi határidõ  
Dátum: 2010/06/25 (év/hó/nap) Idõpont: 11:45 óra  
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 
benyújthatók: HU  
Egyéb:  
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)  
-ig (év /hó/nap )  
VAGY hónap(ok)ban:  
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidõ lejártától számítva)  
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  
Dátum: 2010/06/25 (év/hó/nap)  
Idõpont: 11:45 óra  
Helyszín: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt., Budapest XIII., Gömb u. 33. I. emelet  
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  
Az ajánlatkérõ és az ajánlattevõk képviselõi, valamint az általuk meghívott személyek  
 
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTÕ  INFORMÁCIÓK  

V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlõdõ jellegû-e? (adott esetben) nem  
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  

V.2) A szerzõdés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? 
nem  
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely 
egyéb hivatkozási alapot:  

V.3) További információk (adott esetben)  
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett idõpontja: 2010. július 8. 11:45 óra.  
V.3.2) A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: 2010. július 28. 11 óra. 
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérõ által elõírt alapvetõ szabályai, az 
elsõ tárgyalás idõpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)  
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? 
(adott esetben) igen  
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott 
esetben): A dokumentáció munkanapokon 8 – 12 óra, az ajánlat benyújtása határidejének 
napján 8 – 11:45 óra között vehetõ át. A dokumentáció megvásárlásakor a vásárlónak meg 
kell adnia az eljárásban részt venni kívánó cég részérõl a kapcsolattartó nevét, telefon és fax 
számát, valamint e-mail címét. A postai vagy elektronikus úton történõ dokumentáció 
eljuttatás esetében is szükséges ezeknek az adatoknak a megadása a dokumentáció 
megküldésére vonatkozó kérelemben. 
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V.3.5.1) Az összességében legelõnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén 
az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
alsó és felsõ határa: 1 - 10  
V.3.5.2) Az összességében legelõnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a 
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérõ megadja az V.3.5.1) pont szerinti 
ponthatárok közötti pontszámot: Az ajánlatkérõ az 1. részszempontot abszolút értékelési 
módszerrel, a 2. és a 3. részszempontot az egyenes arányosítás módszerével értékeli, a 
dokumentációban részletezettek szerint. 

V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elõírt igazolási módja a minõsített 
ajánlattevõk hivatalos jegyzékébe történõ felvétel feltételét képezõ minõsítési szempontokhoz 
képest szigorúbb(ak)-e? igen  

V.7) Egyéb információk:  
1) Az ajánlatok elbírálása során ajánlatkérõ a hiánypótlás lehetõségét teljes körben biztosítja, 
kivéve a bírálati szempontra tett vállalásokat és a mûszaki ajánlatot – a Kbt. 83. § (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelõen. 
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben foglalkoztatni kívánt 
alvállalkozó(k) alábbi iratait: 

- az ajánlat benyújtását megelõzõ 30 napnál nem régebben kiállított cégkivonat másolati 
példánya, 

- amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, a 
változásbejegyzési kérelem másolata, 

- a cégjegyzésre jogosult kötelezettségvállaló személy(ek) érvényes aláírási 
címpéldányának másolata. 

3) Az ajánlattevõnek nyilatkoznia kell Kbt. 71. § (1) bekezdés a) – c) pontjára, továbbá (3) 
bekezdésére. 
4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokat. 
5) Az ajánlatkérõ felhívja a figyelmet a Kbt. 70. § (4) bekezdésben foglaltakra! 
6) Amennyiben az ajánlatkérõ az eredményhirdetéskor megnevezi a második legkedvezõbb 
ajánlatot tevõt, úgy a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetén ezzel köt szerzõdést. 
7) Az ajánlatok benyújtására 

- hétfõ – csütörtök munkanapokon 8 – 16 óra, 
- péntek munkanapon 8 – 14 óra, 
- az ajánlattételi határidõ napján 8 -11:45 óra  

között van lehetõség.  
8) Az ajánlatkérõ a Kbt. 251. § (3) bekezdésére tekintettel jelzi, hogy a 250. § (3) 
bekezdésben fel nem sorolt rendelkezéseket nem alkalmazza. 

V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/05/31 (év/hó/nap)  
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A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok  
 
I) További információk a következõ címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetõk be  
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.  
Postai cím: Gömb u. 33. I. emelet  
Város/Község: Budapest  
Postai irányítószám: 1139  
Ország: Magyarország  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: -  
Telefon: 1 - 4122-465  
E-mail: Horvath.Tibor@okfon.hu  
Fax: 1 - 4122-469  
Internetcím (URL): null  
 
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhetõ  
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.  
Postai cím: Gömb u. 33. I. emelet  
Város/Község: Budapest  
Postai irányítószám: 1139  
Ország: Magyarország  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: -  
Telefon: 1 - 4122-465  
E-mail: Horvath.Tibor@okfon.hu  
Fax: 1 - 4122-469  
Internetcím (URL): null  
 
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani  
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.  
Postai cím: Gömb u. 33. I. emelet  
Város/Község: Budapest  
Postai irányítószám: 1139  
Ország: Magyarország  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: -  
Telefon: 1 - 4122-460  
E-mail: Horvath.Tibor@okfon.hu  
Fax: 1 - 4122-469  
Internetcím (URL): null  
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II. 

AAZZ  AAJJÁÁNNLLAATT  BBEENNYYÚÚJJTTÁÁSSÁÁVVAALL  KKAAPPCCSSOOLLAATTOOSS  

ÚTMUTATÓ 
  

  
11..  AAZZ  EELLJJÁÁRRÁÁSS  BBEEMMUUTTAATTÁÁSSAA  
 
A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekrõl szóló, többször módosított 2003. 
évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor. A beszerzés – értékét 
tekintve – a nemzeti értékhatárt elérõ beszerzési rezsim hatálya alá tartozik, ezért a Kbt. VI. 
fejezete szerinti eljárási szabályok kerülnek alkalmazásra. Az eljárás fajtája általános egyszerû 
közbeszerzési eljárás. 
 
Az eljárásban az ajánlatkérõ nem kíván tárgyalni, a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül, az 
abban leírt információk alapján bírálja el. Az ajánlattevõknek ajánlatuk benyújtásával egy-
idejûleg ajánlati kötöttsége keletkezik, amely azt jelenti, hogy az ajánlatot a felbontásukat kö-
vetõen még az ajánlatkérõ hozzájárulásával sem lehet módosítani. 
 
Az eljárásban való részvétel feltétele az ajánlattételi dokumentáció megvásárlása. Közös aján-
latot tevõ cégek esetében elegendõ egy dokumentáció átvétele. A dokumentáció másra nem 
ruházható át, és nem hozható nyilvánosságra. 
 
A Kbt. 70. § (4) bekezdése értelmében az ajánlattevõ ugyanabban a közbeszerzési eljárásban 
nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevõvel, illetõleg abban más ajánlattevõ – a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozójaként sem 
vehet részt, továbbá más ajánlattevõ számára erõforrást sem biztosíthat. Ugyanabban a közbe-
szerzési eljárásban az adott személy, szervezet nem vehet részt egynél több ajánlattevõ (közös 
ajánlattevõ) közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozójaként és erõforrást nyújtó szervezeteként. 
 
Az ajánlatkérõ tájékoztatásul közli, ahol az ajánlattételi felhívásban és ajánlattételi dokumen-
tációban: 

a.) melegétkezési utalványt említ, ott a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvény 70. § (2) bekezdés b) pontja, továbbá (3) bekezdés d) pontja szerint adható 
utalványtípusra gondol. 

b.) iskolakezdési támogatási utalványt említ, ott a személyi jövedelemadóról szóló 1995. 
évi CXVII. törvény 70. § (2) bekezdés d) pontja, továbbá (3) bekezdés f) pontja szerint 
adható utalványtípusra gondol. 

c.) ajándékutalványt említ, ott a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 69. 
§ 11. bekezdés szerinti természetbeni juttatásnak minõsülõ utalványtípusra gondol. 

 
Az ajánlatkérõ tájékoztatásul közli a Kbt. ide vonatkozó szabályait: 
a) alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerzõdés teljesítésében az ajánlattevõ által bevontan közvetlenül vesz részt; 
b) erõforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely nem minõsül alvállalko-
zónak, és az ajánlattevõnek a szerzõdés teljesítéséhez szükséges mértékben erõforrást biztosít; 
c) erõforrás: nem minõsülhet erõforrásnak a 66. § (1) bekezdésének a)-c) pontja, a 67. § (1) 
bekezdésének a), d)-f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének 
a), d)-f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevõ (részvételre jelentkezõ) és az 
erõforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn; 
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d) PTK szerinti többségi befolyás: többségi befolyás: az olyan kapcsolat, amelynek révén 
természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a 
továbbiakban együtt: befolyással rendelkezõ) egy jogi személyben a szavazatok több mint 
ötven százalékával vagy meghatározó befolyással rendelkezik. 
 
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság körében nem minõsül erõforrásnak a Kbt. 66. § (1) 
bekezdés a) – c) pontjaiban foglalt esetkörökben az a szervezet, aki nem bír a Ptk. szerinti 
többségi befolyással ajánlattevõ társaságban. 

A Kbt. 66. (1) bekezdés a) – c) pontjai:  
a) pénzügyi intézménytõl származó - errõl szóló - nyilatkozattal, vagy meghatározott 

biztosíték (felelõsségbiztosítás) fennállásáról szóló igazolással; 
b) a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával (ha az ajánlattevõ 

letelepedése szerinti ország joga elõírja közzétételét); 
c) az elõzõ legfeljebb háromévi teljes forgalmáról és ugyanezen idõszakban a közbeszerzés 

tárgyának forgalmáról szóló nyilatkozatával, attól függõen, hogy az ajánlattevõ mikor jött 
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok 
rendelkezésre állnak; 
 
Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárásban a mûszaki, szakmai alkalmasság körében 
nem minõsül erõforrásnak a Kbt. 67. § (1) bekezdés a), d) – f) pontjaiban foglalt esetkörökben 
az a szervezet, aki nem bír a Ptk. szerinti többségi befolyással ajánlattevõ társaságban. 

A Kbt. 67. § (1) bekezdés a), d) – f) pontjai: 
a) az elõzõ legfeljebb három év legjelentõsebb szállításainak ismertetése (legalább a 

teljesítés ideje, a szerzõdést kötõ másik fél, a szállítás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás 
összege vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölésével); 

d) a beszerzendõ áru leírása, mintapéldányának, illetõleg fényképének bemutatása, 
amelynek eredetiségét az ajánlatkérõ felhívására igazolni kell; 

e) elismert (bármely nemzeti rendszerben akreditált) tanúsító szervezettõl származó 
tanúsítvány, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történõ hivatkozással 
egyértelmûen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak; 

f) a termelési képességérõl, illetõleg vizsgálati és kutatási eszközeirõl, minõségbiztosítási 
intézkedéseirõl az ajánlatkérõ vagy más szervezet által végzett vizsgálat, ha az áru összetett, 
vagy ha különleges célra szolgál; 
 
 
22..  AAZZ  AAJJÁÁNNLLAATT  EELLKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE  ÉÉSS  KKÖÖLLTTSSÉÉGGEEII  
 
Az ajánlatban bekért információk benyújtásáért az ajánlattevõ felel, nem kielégítõ informáci-
ók közlésének következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet. A különféle doku-
mentumokban, így különösen a Felolvasólapon, a kereskedelmi ajánlatban, az ajánlat mûszaki 
részeiben található számszerû és szöveges leírás tartalma közötti eltérés esetén ajánlatkérõ az 
ajánlatot – a Kbt. 85. § szerinti felvilágosítás kérés után az indokolást nem elfogadva – ér-
vénytelennek minõsíti. (A Kbt. 77. § (2) bekezdés szerint az ajánlattételi határidõ lejártát 
követõen a benyújtott ajánlatok az ajánlatkérõ hozzájárulásával sem módosíthatók.) Az 
ajánlatkérõ fentiek szerint jár el abban az esetben is, ha ugyanazon vállalás tekintetében az 
ajánlat egyes részeiben eltérõ információt talál. 
 
Az ajánlat nyelve magyar. Amennyiben idegen nyelvû iratok, dokumentumok kerülnek be-
csatolásra, a magyar nyelvû fordítás mellékelése kötelezõ. Az ajánlatkérõ nem követeli meg a 
hiteles fordítás benyújtását. Az eredeti nyelvû dokumentum és a fordítás tartalma közötti 
eltérés esetén a magyar nyelvre lefordított dokumentumban foglaltak az irányadók.  
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Az ajánlat elõkészítésével, elkészítésével, benyújtásával és a dokumentáció megvásárlásával 
kapcsolatban felmerülõ összes költséget az ajánlattevõnek kell viselnie. Az ajánlattételi 
dokumentáció ára csak a Kbt.-ben meghatározott esetekben jár vissza. 
 
A közbeszerzési eljárás bonyolítója az OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt., ezért az 
eljárás során mindennemû írásos anyagot az OKFON ZRt. címére kell benyújtani. 
 
 
33..  DDOOKKUUMMEENNTTÁÁCCIIÓÓ  ÉÉSS  TTÁÁJJÉÉKKOO ZZTTAATTÁÁSS    
 
Az ajánlatkérõ a megfelelõ ajánlattétel érdekében ajánlattételi dokumentációt készített és bo-
csát az ajánlattevõk rendelkezésére. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvé-
tel feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem hozható nyilvánosságra. 
 
Az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza: 

- az ajánlattételi felhívást; 
- az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos útmutatót; 
?  a mûszaki leírást; 
?  a szerzõdés tervezetét és  
- a kitöltendõ függelékeket. 

 
Az ajánlattevõk az ajánlattételi határidõ napját megelõzõ 10. napig fordulhatnak írásban ki-
egészítõ tájékoztatásért az OKFON ZRt-hez. Az OKFON ZRt. valamennyi ajánlattevõnek 
írásban (telefax és/vagy e-mail útján) megküldi a választ az ajánlattételi határidõ elõtt legké-
sõbb 6 nappal. A kiegészítõ tájékoztatás során adott válaszok az ajánlati felhívás és dokumen-
táció részét képezik, ezeket az ajánlattétel során figyelembe kell venni. 
Kérjük, hogy az írásban feltett kérdéseket e-mailen és faxon is szíveskedjenek megküldeni, 
meggyorsítva ezzel a válaszadási idõtartamot. 
 
Ajánlat csak a feladat egészére tehetõ, továbbá többváltozatú ajánlat tétele nem megengedett.  
 
Az ajánlatkérõ a hiánypótlás lehetõségét teljes körben biztosítja, kivéve a bírálati szempontra 
tett vállalásokat és a mûszaki ajánlatot – a Kbt. 83. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfele-
lõen; felhívja azonban a figyelmet arra, hogy ugyanazon dokumentum tekintetében csak egy 
alkalommal van lehetõség hiánypótlásra. Az ajánlattevõ jogosult az ajánlatkérõ által nem 
észrevételezett hiányok pótlására is az ajánlatkérõ által megadott hiánypótlási határidõig.  
 
A hiánypótlási felszólítás során ajánlatkérõ ajánlattevõnként tételesen felsorolja a hiányzó 
vagy nem megfelelõ dokumentumokat, megadja továbbá a hiánypótlás teljesítésének határide-
jét, helyét és módját. Amennyiben a hiánypótlást nem az ajánlatkérõ által meghatározottak 
szerint teljesítik, az ajánlatkérõ a benyújtott dokumentumokat nem veszi figyelembe az érté-
kelés során. 
 
Az ajánlatkérõnek lehetõsége van arra, hogy az ajánlatban található nem egyértelmû kijelen-
tések tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevõtõl írásban tájékoztatást kérjen. A tájé-
koztatáskérés tényérõl a többi ajánlattevõ egyidejûleg, a tájékoztatáskérés tartalmának közlése 
nélkül, írásban kap értesítést. A tájékoztatás nem megfelelõ módon vagy tartalommal történõ 
megadása, illetve a rendelkezésre álló határidõ elmulasztása az ajánlat érvénytelenítését vonja 
maga után. 
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Az ajánlatkérõ írásban felvilágosítást fog kérni azon ajánlattevõktõl, akik esetében kirívóan 
alacsony vagy magas ellenszolgáltatást talál, továbbá ha lehetetlennek, vagy túlzottan ala-
csony vagy magas mértékûnek, illetõleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást 
talál. A felvilágosítás-kérés során az ajánlatkérõ a Kbt. 86., illetve 87. §-ban foglaltak szerint 
fog eljárni. 
 
 
44..  AAZZ  AAJJÁÁNNLLAATTOOTT  AALLKKOOTTÓÓ  OOKKMMÁÁNNYYOO KK  
 
4.1 Ajánlati nyilatkozat az 1. számú függelék szerint. 

4.2 Kereskedelmi ajánlat (Felolvasólap) a 2. számú függelékszerint.  

4.3 Mûszaki ajánlat az ajánlattételi dokumentáció III. Mûszaki leírás fejezetében elõírt 
követelményeknek, elvárásoknak való megfelelés részletes ismertetésével. 
A mûszaki ajánlatnak minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:  

- utalványok biztonsági elemekkel való ellátottságának ismertetése; 
- Gyõr-Moson-Sopron megye városaiban a melegétkezési utalványt beváltó 

helyek listájának megadása, külön választva az utalványt beváltó éttermeket. A 
listának tartalmaznia kell sorszámozva a beváltóhelyek megnevezését és címét; 

- Gyõr-Moson-Sopron megye városaiban az iskolakezdési támogatási utalványt 
beváltó helyek listájának megadása. A listának tartalmaznia kell sorszámozva a 
beváltóhelyek megnevezését és címét; 

- a lejárt utalványok visszaválthatósági idõtartamát (a lejáratot követõ hónapok 
számát), 

- annak ismertetését, hogy az utalványokat a megrendelés visszaigazolását köve-
tõen hány napon belül szállítja ki. 

4.4 Pénzügyi alkalmasság igazolására kért iratok: Az ajánlattevõnek és a Kbt. 71. § (1) 
bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóknak az ajánlatban szerepeltetni kell az ajánlat 
benyújtását megelõzõ két lezárt üzleti év számviteli jogszabály szerinti beszámolójából 
a mérleg és az eredménykimutatás egyszerû másolatát. 

4.5 Mûszaki alkalmasság igazolására kért iratok: 
Az ajánlattevõnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóknak az 
ajánlatban a szerepeltetnie kell a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pont alapján az ajánlattételi 
határidõt megelõzõ 3 évben végzett legjelentõsebb melegétkezési, iskolakezdési 
támogatási és ajándékutalvány szállításra vonatkozó referenciákat a Kbt. 68. § (1) 
bekezdésben elõírt módon történõ igazolásával, a következõk részletezésével: 

o a szerzõdést kötõ másik fél, 
o a teljesítés helye és ideje, 
o az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat 
megjelölése 
o a referenciaadó személy neve, beosztása, elérhetõsége (cím, telefon). 

A referenciaigazolás(ok)nak és/vagy referencianyilatkozat(ok)nak tartalmazni kell a 
referencialista tartalmára vonatkozóan elõírt információkat, továbbá a megrendelõ vagy 
a nyilatkozó nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az elõírásoknak és a szerzõdésnek 
megfelelõen történt-e. 

A referencialevelet az alábbiak szerint kell benyújtani: 
A) Amennyiben a szerzõdést kötõ másik fél a Kbt. 22.§ (1) bekezdés a)-e) pontja 

szerinti szervezet, azaz: 
a)  minisztérium, Miniszterelnöki Hivatal, központosított közbeszerzés során 

ajánlatkérésre feljogosított szervezet; 
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b)  az állam, az a) pontban meghatározott szervezeteken kívüli központi költség-
vetési szerv, elkülönített állami pénzalap kezelõje, társadalombiztosítási költ-
ségvetési szerv; 

c)  országos kisebbségi önkormányzat, országos kisebbségi önkormányzati költ-
ségvetési szerv; 

d)  helyi önkormányzat, kisebbségi települési önkormányzat, helyi kisebbségi ön-
kormányzat, települési önkormányzatok társulása, helyi önkormányzati költség-
vetési szerv, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, területfejlesz-
tési önkormányzati társulás, megyei területfejlesztési tanács, térségi fejlesztési 
tanács, regionális fejlesztési tanács; 

akkor az általa kiadott vagy aláírt igazolást kell benyújtani. 
B) Amennyiben a szerzõdést kötõ másik fél az elõzõekben foglaltakhoz képest egyéb 

szervezet, akkor az általa kiadott igazolást vagy az ajánlattevõ nyilatkozatát kell 
benyújtani. 

Amennyiben üzleti titokra való hivatkozással (ide nem értve a közérdekû adatok nyilvá-
nosságára és a közérdekbõl nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatáro-
zott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esõ adatokat) az ajánlattevõ nem 
adhatja meg konkrétan a kért adatokat, akkor olyan módon és mértékben kell közölnie 
azokat, hogy abból a szerzõdés teljesítésére való alkalmassága kétséget kizáróan meg-
ítélhetõ legyen. 

4.6 A Kbt. 65. § (3) bekezdése szerint az ajánlattevõ a szerzõdés teljesítéséhez szükséges 
alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erõforrására is támaszkodhat. 

Az ajánlattételi felhívásban megjelölt alkalmassági feltételek alapján mind a pénzügyi 
és gazdasági, mind a mûszaki, illetve szakmai alkalmasság erõforrás szervezet által 
történõ igazolása csak abban az esetben lehetséges, ha az ajánlattevõ és az erõforrást 
nyújtó szervezet között a Ptk. szerinti többségi befolyás áll fenn. Ebben az esetben az 
erõforrást nyújtó szervezetnek az alábbi iratokat kell csatolnia: 

?  igazolnia kell az alkalmassági feltételeknek való megfelelést az ajánlattevõre 
elõírt módon; 

?  a kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát arról, hogy a szerzõdés telje-
sítéséhez szükséges erõforrások rendelkezésre állnak majd a szerzõdés teljesí-
tésének idõtartama alatt. 

Amennyiben az ajánlattevõ a szerzõdés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása 
érdekében más szervezet(ek) erõforrására kíván támaszkodni, akkor a dokumentáció 3. 
és 4. számú függeléke szerinti nyilatkozatokat csatolni szükséges. 

4.7 Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód: az ajánlatnak tartalmaznia 
kell az ajánlattevõ arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) be-
kezdés, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés a) – d) pontjainak hatálya alá, továbbá nyilat-
koznia kell a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és b) pontjára az 5. számú függelék szerint. 
Amennyiben az ajánlattevõ a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben al-
vállalkozót kíván bevonni vagy erõforrást nyújtó szervezet erõforrásaira kíván támasz-
kodni, akkor ezeknek a szervezeteknek is nyilatkozniuk kell a kizáró okok fenn nem 
állásáról. 

Az ajánlatkérõ felhívja a figyelmet arra, hogy a Közbeszerzések Tanácsa által, a Kbt. 
63. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a 
magyarországi letelepedésû ajánlattevõk, alvállalkozók és erõforrást nyújtó szervezetek 
vonatkozásában 2009. szeptember 23-án kiadott útmutató III.5. pontja szerint a nyertes 
ajánlattevõnek (a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó értékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozójának, valamint a számára erõforrást nyújtó szervezetnek) az ered-
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ményhirdetést követõen a Kbt. 63. § (2) és (3) bekezdései szerinti igazolásokat 8 napon 
belül be kell nyújtania. 

 Az ajánlatban szerepeltetni kell az ajánlattevõ, a közbeszerzés értékének 10 %-át meg-
haladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó, valamint az erõforrást nyújtó szervezet 
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kizáró okokat már az ajánlatában kívánja iga-
zolni, vagy csak az eredményhirdetést követõ 8 napon belül, a dokumentáció 6. számú 
függeléke szerint. 

4.8 Az ajánlattevõnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)-c) 
pontjaiban és a (3) bekezdésben foglaltakról a 7. számú függelék szerint. 

4.9 Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevõ és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
alvállalkozó esetében az ajánlat benyújtását megelõzõ 30 napnál nem régebbi keltezésû 
cégkivonatot, valamint az aláírási címpéldány másolatát. Amennyiben cégügyben el 
nem bírált módosítás van folyamatban, akkor mellékelni kell a változásbejegyzési kére-
lem másolatát is. 

4.10 Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevõ nyilatkozatát a dokumentáció 8. számú függe-
léke szerint arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 
törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minõsül-e. 

4.11 Közös ajánlat esetén az együttes ajánlattevõk együttmûködésérõl szóló megállapodás, 
amely tartalmazza, hogy a szerzõdés teljesítéséért egyetemleges felelõsséget vállalnak, 
és amelyben a felek rendelkeznek a kapcsolattartásról, a számlázásról. Közös ajánlatot 
tevõ nyertesektõl az ajánlatkérõ nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását.  

 
Az ajánlatkérõ közli, hogy a Kbt. 54. § (1) bekezdésben elõírtak szerint hamis nyilat-
kozatnak minõsül a 4.3 - 4.8 és a 4.10 - 4.11 pontokban csatolt iratok esetében a 4. § 
9/A. pontja szerinti körülmények fennállása. 

 
 
55..  AAZZ  AAJJÁÁNNLLAATT  PPÉÉNNZZNNEEMMEE,,  FFIIZZEETTÉÉSSII  FFEELLTTÉÉTTEELLEEKK  
 
5.1 Az ajánlattevõnek a 2. számú függelék szerint az ajánlatban az ellenszolgáltatást az 

utalvány névértékének százalékában kell megadnia (szolgáltatási díj [%]), amely – az 
ÁFA kivételével – magában foglal minden, az utalványtömbök elõállításával és leszállí-
tásával kapcsolatos költséget. Az ajánlati ár nem tartalmazza az utalványok névértékét, 
hanem az utalványok leszállításának ellenében fizetett szolgáltatási díjat kell nettó 
ajánlati árnak tekinteni.  

Az ajánlatban egy nettó szolgáltatási díj adható meg; ez minden utalványtípus ese-
tében azonos kell legyen. 

 
 
66..  AAZZ  AAJJÁÁNNLLAATTII  KKÖÖTTÖÖTTTTSSÉÉGG  
 
Az ajánlattevõ az ajánlattételi határidõtõl számított 60 napig terjedõ idõszakra kötve van az 
ajánlatához. Minden ennél rövidebb ideig érvényes ajánlatot az ajánlatkérõ a feltételeket nem 
kielégítõként visszautasít. 
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77..  AAZZ  AAJJÁÁNNLLAATT  FFOORRMMÁÁJJAA  ÉÉSS  AALLÁÁÍÍRRÁÁSSAA  
 
7.1 Az ajánlat elsõ lapja a fedõlap, amelyen a következõ információkat kell feltüntetni: 

1. az ajánlattevõ neve és címe 
2. a kapcsolattartó személy neve, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe 
3. a beszerzés tárgyának megnevezése 
4. „eredeti” vagy „másolat” felirat. 

 Az ajánlat második lapja a tartalomjegyzék, amely oldalszámokkal tünteti fel a becsatolt 
dokumentumok helyét az ajánlatban.  

 Ezt követi az összes többi dokumentum. 
 Az ajánlattevõnek az ajánlatot és annak minden mellékletét 1 eredeti példányban kell 

elkészítenie, és az eredetivel mindenben megegyezõ 1 másolati példányt, valamint 1 db 
elektronikus adathordozón (CD) rögzített példányt is be kell nyújtania.  

7.2 Az ajánlat eredeti és másolati példányait gépelve, nyomtatva, vagy eltávolíthatatlan tin-
tával írva kell beadni. Az ajánlat részeként benyújtandó nyilatkozatokat a cégkivonat 
szerint cégjegyzésre jogosult képviselõ(k) vagy pedig a cégjegyzésre jogosult(ak) által 
meghatalmazott személy(ek) jogosult(ak) aláírni. Utóbbi esetben a meghatalmazást az 
ajánlathoz csatolni kell. 
Az információt hordozó oldalakat oldalszámozni kell.  

 Az ajánlatot roncsolásmentesen nem bontható módon kell benyújtani. Ez azt jelenti, 
hogy olyan módon kell a lapokat összefûzni, hogy az ajánlatból lapokat kivenni vagy 
abba beletenni csak az eredeti fûzés megbontásával legyen lehetséges. Ilyen roncsolás-
mentesen nem bontható kötés lehet különösen a spirálozás, amely esetben a benyújtott 
lapok mindegyikén keresztülhúz az ajánlattevõ egy szalagot, amelyet leragaszt és 
lepecsétel, illetve hasonlóan jó megoldás a nyomdai kötészet is.  

7.3 Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlat-
tevõ által tett hibakiigazításokat, amely esetben a hibás részt át kell húzni, és egyértel-
mûen meg kell jelölni az új szövegrészt. Az áthúzás, illetve az új szövegrész beszúrása 
mellett az ajánlatot aláíró személynek/személyeknek a kézjegyüket fel kell tüntetniük. 

 
 
88..  AAZZ  AAJJÁÁNNLLAATT  BBEENNYYÚÚJJTTÁÁSSAA,,  LLEEZZÁÁRRÁÁSSAA  ÉÉSS  JJEELLÖÖLLÉÉSSEE  
 
8.1 Az ajánlattevõknek ajánlatuk eredeti, másolati és elektronikus példányát egy közös borí-

tékban (csomagban) kell lezárniuk. Az ajánlatkérõ eltekint a nehezen bontható, ragasz-
tószalaggal többszörösen lezárt csomagolás alkalmazásától, a borítékot/csomagot ele-
gendõ egyszerû módon leragasztani. 

8.2 A borítékon (csomagon) fel kell tüntetni: 
a) a következõ címet: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt., 1139 Budapest, 

Gömb u. 33. I. emelet; 
b) az ajánlat megnevezését (a beszerzés tárgyát), az ajánlattevõ cégbejegyzési okmá-

nyokban szereplõ nevét és székhelyét; 
c) a borítékon (csomagon) fel kell tüntetni továbbá, hogy "Ajánlattételi határidõ elõtt 

nem bontható fel". 

8.3 Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs lezárva és megfelelõ jelöléssel ellátva, az 
ajánlatkérõ nem vállal felelõsséget az ajánlat elirányításáért vagy idõ elõtti felbontásá-
ért. Amennyiben az ajánlat postai úton kerül feladásra, akkor annak az ajánlattételi ha-
táridõig meg kell érkeznie az ajánlatkérõhöz. Az ajánlatkérõ nem tudja elfogadni a pos-
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tai késedelembõl eredõ hátrányos következmények mellõzésére irányuló ajánlattevõi 
kérést. Ugyanezen követelmény alkalmazandó a futár útján történõ továbbítás esetére is. 

 
 
99..  AAZZ  AAJJÁÁNNLLAATT  EELLBBÍÍRRÁÁLLÁÁSSAA  
 
9.1 Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az összességében legelõnyösebb ajánlat.   

9.2  Az ajánlattevõnek a dokumentáció 2. számú függeléke szerint meg kell adnia a szolgál-
tatási díj mértékét, a szolgáltatási díj bruttó összegét, az összárat, valamint az utalványo-
kat elfogadó partnerek számát.  

9.3  Az összességében legelõnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló részszempontok, súly-
számok, adható pontszám alsó és felsõ határa, valamint az értékelés módszere:  

Részszempontok Súlyszámok  
1. Szolgáltatási díj mértéke [%]      75 
2. Melegétkezési utalvány éttermeken kívüli beváltóhelyeinek száma 

Gyõr-Moson-Sopron megye városaiban [db]    20 
3. Iskolakezdési támogatási utalványt beváltó helyek száma 

 Gyõr-Moson-Sopron megye városaiban [db]    5 

Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 1 – 10. 

Az ajánlatkérõ az ajánlatok összehasonlításánál a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. 
számú módosított ajánlásában (KÉ 2010. évi 37. szám, 2010. március 31.) foglaltak 
szerint jár el. Az 1. részszempont esetében a III. B. abszolút értékelési módszerek közül 
a hasznossági függvény szerinti módszert, a 2. és a 3. részszempontnál pedig a III. A. 
relatív értékelési módszerek közül az arányosítás, ezen belül az egyenes arányosítás 
módszerét alkalmazza, a következõképpen: 

 
Hasznossági függvény 

Az 1. részszempontnál az ajánlatkérõ érdeke, hogy az ajánlattevõknek az utalványok 
elõírt kezelésével kapcsolatos szolgáltatási díja minél alacsonyabb legyen, ezért erre 
vonatkozóan degresszív pontozást végez. Az értékelés során a következõ sávhatárokhoz 
tartoznak a lineárisan csökkenõ pontszámok: 
  0 %   10 pont 
  0 % < x ? 0,1 %   9 pont 
  0,1 % < x ? 0,2 %   8 pont 
  0,2 % < x ? 0,35 %   7 pont 
  0,35 % < x ? 0,5 %   6 pont 
  0,5 % < x ? 0,7 %   5 pont 
  0,7 % < x ? 1,0 %   4 pont 

1,0 % < x ? 1,4 %   3 pont 
1,4 % < x ? 2,0 %   2 pont 
2,0 % < x    1 pont 

 
Egyenes arányosítás 

Mivel a 2. és a 3. részszempontnál egyaránt a legmagasabb érték a legkedvezõbb, az 
ajánlatkérõ a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlatnak a maximális 10 pontot adja, a 
többi ajánlat tartalmi eleménél pedig a legmagasabb tartalmi elemhez viszonyítva, 
egyenes arányban számítja ki a pontszámokat. 
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ahol: 
P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felsõ határa, azaz 10 
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 
Alegjobb: a legkedvezõbb tartalmi elem (legmagasabb érték) 
Avizsgált. a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
 

Az ajánlatkérõ ismételten felhívja az ajánlattevõk figyelmét arra, hogy a kirívóan ala-
csony vállalások tekintetében – a Kbt. 86. és 87. § értelmében – az esetlegesen nem 
megfelelõ vállalásokra érvénytelenséget fog megállapítani. 
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III.  

MÛ SZAKI LEÍRÁS 
 
 
1. Gyõr-Moson-Sopron megye ügyészi szervezeteinek személyi állománya részére utalvá-

nyok biztosítása nettó 50 000 000,- Ft keretösszeg erejéig. 
 
2. Az ajánlatkérõ a szállítási keretszerzõdés idõtartama alatt mind a cafetéria juttatás ke-

retében, mind a cafetéria juttatás keretén kívül adható utalványok beszerzését tervezi.  

A cafetéria juttatások keretében adható utalványok típusát az ügyészségi szolgálati vi-
szonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény 50/A §-a hatá-
rozza meg. Az ajánlatkérõ 2010-ben elsõsorban a cafetéria juttatások keretében 
adható melegétkezési utalvány, iskolakezdési támogatási utalvány, valamint a cafe-
téria juttatás keretén kívüli ajándékutalvány beszerzését tervezi. 

A szállítási keretszerzõdés idõtartama alatt a beszerezni kívánt utalványok típusa, 
mennyissége és címlete is változhat, a meghatározott keretösszeg erejéig.  

Az ajánlatkérõ a 2010. évben az alábbi mennyiségek lehívását tervezi: 
- 896 tömb 9 000,- Ft névértékû melegétkezési utalvány 
- 74 tömb 11 000,- Ft névértékû iskolakezdési támogatási utalvány 

Az utalványban részesített dolgozók száma: 119 fõ +10 % 
 
3. Az ajánlatkérõ az elsõ lehíváskor 2010. júliustól a szerzõdéskötés idõpontjáig terjedõ 

idõszak egyben történõ lehívását tervezi, ezt követõen 1 havi mennyiségek lehívását 
tervezi a keretösszeg erejéig. 

 
4.  Az ajánlattevõ mûszaki ajánlatában ismertesse az utalványok biztonsági elemekkel 

való ellátottságát. 
 
5. Az utalványok érvényességi ideje: Tárgyév január 1-tõl december 31-éig. A tárgyév 

utolsó három hónapjában kiadott utalványok a tárgyévet követõ év december 31-éig 
legyenek érvényesek. 

  
6. Az ajánlattevõnek az ajánlatában meg kell adnia a melegétkezési utalványok és az isko-

lakezdési támogatási utalványok Gyõr-Moson-Sopron megye városaiban lévõ beváltó-
helyeinek listáját, amelynek sorszámozva tartalmaznia kell a beváltóhelyek megnevezé-
sét és címét. A melegétkezési utalványok tekintetében elkülönítetten kell megadni az 
utalványbeváltó éttermeket, illetve az éttermeken kívüli beváltóhelyeket. 

 
7. Legyen lehetõség a fel nem használt, lejárt, visszajuttatott utalványok visszaváltására! 

Az ajánlattevõ vállalja, hogy a lejárt, fel nem használt utalványokat kezelési költség 
felszámítása nélkül érvényes utalványra cseréli ki! Az ajánlattevõ a mûszaki aján-
latában adja meg a lejárt utalványok visszaválthatósági idõtartamát (a lejáratot 
követõ hónapok számát)! 

 
8. Az ajánlatkérõ az utalványok megrendelését havonta, legkésõbb a kért szállítás idõ-

pontja elõtt 5 munkanappal az ajánlattevõnek faxon eljuttatja. A megrendelést az aján-
lattevõ annak megküldése dátumától számított 2 munkanapon belül visszaigazolja. 
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9. Az utalványokat a megrendelésekben meghatározott címletekben kell biztosítani. 
Az ajánlattevõnek biztosítania kell, hogy egyedi igény esetén az utalványok összege 
bontható legyen. 

 
10. Az ajánlattevõ a mûszaki ajánlatában ismertesse, hogy az utalványokat a megren-

delés visszaigazolását követõen hány napon belül szállítja ki.  
 
11. Az ajánlattevõnek az utalványokat saját szállítójával a megrendelésben megjelölt telje-

sítési helyekre le kell szállítania az alábbi idõintervallumban.  
hétfõtõl – csütörtökig 8.00 – 16.00 óra között 
pénteken 8.00 – 12.00 óra között 

Teljesítési helyek: 
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség, 9021 Gyõr, Szent István út 6. 
Gyõri Városi Ügyészség, 9021 Gyõr, Szent István út 15. 
Gyõri Nyomozó Ügyészség, 9021 Gyõr, Domb u. 10. 
Mosonmagyaróvári Városi Ügyészség, 9200 Mosonmagyaróvár, Honvéd u. 16. 
Soproni Városi Ügyészség, 9400 Sopron, Színház u. 27. 

 
12. Az ajánlattevõnek biztosítania kell az azonnali kiszolgálás lehetõségét oly módon, hogy 

az ajánlatkérõ képviselõje az ajánlattevõ telephelyén – a napi nyitva tartás alatt, elõzetes 
rendelés nélkül – is vásárolhasson utalványokat az aktuális raktárkészlet erejéig. 

 
13. Az ajánlattevõ köteles a megrongálódott, sérült utalványokat térítésmentesen kicserél-

ni, függetlenül attól, hogy a megrongálódásra, sérülésre az ajánlattevõ szállítójának 
vagy az utalvány felhasználójának hibájából került sor. 

A csereutalványok a cserélendõ utalványok leadását követõen, az ajánlattevõ telephe-
lyén, hivatali idõ alatt vehetõk át. 

 
14. Az ajánlatkérõ fenntartja a jogot, hogy amennyiben a vonatkozó jogszabályi környezet, 

különösen az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 
1994. évi LXXX. és/vagy az 1995. évi CXVII. törvény módosítása következtében 
változik a cafetéria juttatás keretében adható utalványok összege, típusa, valamint a 
munkáltatói adóteher kötelezettségének mértéke, az ajánlatkérõ a szerzõdést e feltétel 
tekintetében – a Kbt. 303. §-sával összhangban – a szolgáltatási díj és a többi szerzõdé-
ses feltétel változtatása nélkül módosíthatja. 
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IV. 
SZÁLLÍTÁSI KERET SZERZÕ DÉS 

(tervezet) 
 

amely a  
 
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség (székhely: 9021 Gyõr, Szent István u. 6., képvi-
seli: Dr. Horváth László megyei fõügyész) mint megrendelõ, a továbbiakban „Megrendelõ”,  
 
és 
 
… … … … … … … … … … … … … … . (név) (székhely: … … … … … … … … , képviseli: … … … . 
… … … … … … … … … … ),  

Cégbejegyzés helye, száma:  
Adószám:   
Bankszámlaszám: 

mint szállító, a továbbiakban „Szállító”, 
 
együtt, mint „Felek” között jött létre. 
 

11..  AA  SSZZEERRZZÕÕ DDÉÉSS  TTÁÁRRGG YYAA  
 
1.1 A Megrendelõ, mint ajánlatkérõ a „Utalványok szállítása a Gyõr-Moson-Sopron Me-

gyei Fõügyészség és az alá rendelt ügyészségek részére” tárgyú, általános egyszerû köz-
beszerzési eljárást folytatott le, amely eljárásban a Szállítót hirdette ki az eljárás nyerte-
seként. A jelen szerzõdést Megrendelõ a nyertes ajánlattevõvel köti meg.  
A jelen szerzõdés tárgya – a Szállító közbeszerzési eljárás során tett ajánlatában (a 
továbbiakban: Ajánlat) foglaltak szerint – a Megrendelõ részére utalványok szállítása és 
kapcsolódó szolgáltatások nyújtása az ajánlattételi dokumentációban és az Ajánlatban 
meghatározott feltételek szerint. Az Ajánlat 1. számú mellékletként jelen szerzõdés el-
választhatatlan részét képezi. 
A Megrendelõ egyedi megrendelésekben határozza meg a létszámához mérten az utal-
ványok szükséges mennyiségét. 

1.2 A Szállító köteles a szolgáltatást megfelelõ szakértelemmel és körültekintéssel ellátni, 
összhangban a tevékenységére vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályokban foglal-
takkal, továbbá a tevékenység végzésével kapcsolatban általánosan elismert szokások-
kal és normákkal. 

1.3 A Felek kijelentik, hogy jelen szerzõdés szállítási keretszerzõdés, amelynek alapján a 
jelen szerzõdés 1.1. pontjában meghatározott tárgykörbe tartozó konkrét egyedi megren-
deléseket, illetve a teljesítés részletes feltételeit rögzítik oly módon, hogy a Megrendelõ 
az igényei szerinti ütemezéssel a megrendelést részletesen – a leszállítandó utalványok 
megnevezésével, a mennyiségnek, a megrendelés ellenértékének, a teljesítés helyének 
és idejének megjelölésével – írásban közli a Szállítóval. A Szállító a megrendelést an-
nak kézhezvételétõl számított 2 munkanapon belül írásban visszaigazolja.  
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22..  AA  SSZZEERRZZÕÕ DDÉÉSS  HHAATTÁÁLLYYAA,,  IIDDÕÕ TTAARRTTAAMMAA  
 

A szerzõdés idõtartama annak aláírásától kezdõdõen a keretszerzõdés fedezeteként meg-
határozott nettó 50 000 000,- Ft + ÁFA keretösszeg felhasználásáig, de legfeljebb 2013. 
szeptember 30-áig tart. 
 

33..  AA  SSZZÁÁLLLLÍÍTTÁÁSSII  DDÍÍJJ,,  AA  SSZZÁÁMMLLAA  BBEENNYYÚÚJJTTÁÁSSÁÁNNAAKK  SSZZAABBÁÁLLYYAAII  
 
3.1 A Szállító a jelen szerzõdés tárgyát képezõ utalványok szállítását, illetve a kapcsolódó 

szolgáltatásokat a közbeszerzési eljárás során adott Ajánlatában foglalt ár [szolgáltatási 
díj mértéke (%)] ellenében teljesíti.  

A szerzõdés keretösszege: nettó 50 000 000,- Ft + ÁFA, azaz Ötvenmillió forint + 
ÁFA. A keretösszeg tartalmazza az utalványok ellenértékét, valamint a nettó szol-
gáltatási díj + ÁFA összeget. 

3.2 A Megrendelõ a szállítási díjon (a megrendelt utalványok ellenértékén, valamint a szol-
gáltatási díjon) túl a jelen szerzõdésben foglalt szolgáltatással kapcsolatban a Szállító-
nak semmilyen jogcímen további díjat nem fizet, illetve költséget nem térít meg. A szál-
lítási díj a szerzõdés teljesítésével kapcsolatos valamennyi költségre fedezetet nyújt.  

3.3 A Megrendelõ a megrendelt szolgáltatásokat a teljesítést követõen – 5 munkanapon be-
lül – ellenõrzi. Amennyiben a teljesítéssel kapcsolatosan mennyiségi vagy minõségi 
kifogása merülne fel, úgy arról Megrendelõ a fenti határidõn belül jegyzõkönyvet vesz 
fel, amelyet szavatossági igényének bejelentéseként haladéktalanul, igazolható módon 
megküld a Szállító részére. A Szállító köteles e hibát ugyancsak haladéktalanul meg-
szüntetni a termék kicserélésével vagy kijavításával. Megrendelõ a teljesítési igazolást a 
teljesítés elfogadását követõ 3 munkanapon belül állítja ki. 

3.4 A Szállító a számlát egy eredeti példányban állítja ki, amelyhez csatolja a teljesítési iga-
zolást. A számlát a Megrendelõ nevére kiállítva, a Megrendelõ címére kell benyújtani a 
teljesítési igazolás kiállítását követõ 6 munkanapon belül.  
A benyújtott számlának meg kell felelnie a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvényben 
foglaltaknak. 

3.5 A számla pénzügyi teljesítésének feltétele az alábbi okmányok együttes benyújtása: 
- a Szállító számlája 1 eredeti példánya,  
- a teljesítési igazolás egy eredeti példánya; 
- az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak teljesí-

tése. 

3.6  A teljesítés ellenértékének kifizetése a számla Megrendelõ általi kézhezvételétõl számí-
tott 30 napon belül átutalással, a Szállítónak a … … … … … … … … ..banknál vezetett 
… … … … … … . számú folyószámlájára történik 

3.7 A 3.5 pontban foglalt feltételek teljesítése minõsül a Szállító szerzõdésszerû teljesítésé-
nek. 

3.8  A nem megfelelõen kiállított, vagy jelen szerzõdésben elõírt tartozékokkal nem rendel-
kezõ számlát a Megrendelõ 6 naptári napon belül visszaküldi a Szállítónak. A Szállító 
által ismételten benyújtott számla kiegyenlítésére a 3.6 pontban megjelölt határidõ az 
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ismételt benyújtástól újra kezdõdik. Ezen idõtartam alatt a Megrendelõ fizetési késede-
lembe nem esik. 

3.9 A Megrendelõ magára nézve vállalja a Közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. tör-
vény 305. § (4) bekezdésében foglaltakat. 

 

44..  AA  SSZZÁÁLLLLÍÍTTÓÓ  TTEELLJJEESSÍÍTTÉÉSSEE,,  AA  NNEEMM  SSZZEERRZZÕÕ DDÉÉSSSSZZEERRÛÛ   TTEELLJJEESSÍÍTTÉÉSS  KKÖÖVVEETTKKEEZZMMÉÉNNYYEEII    
 
4.1 A Megrendelõnek jogában áll megvizsgálni a termékeket, hogy azok megfelelnek-e a 

szerzõdésben, illetve a megrendelésben foglalt feltételeknek. E vizsgálatokat Megren-
delõ, illetve képviselõje elvégezheti a szállítás elõtt a Szállító telephelyén és/vagy a 
szállítás után a termék rendeltetési helyén, illetve mindkét alkalommal is. A Szállító te-
lephelyén történõ elõzetes vizsgálat elvégzésére kijelölt személyérõl Megrendelõ írás-
ban tájékoztatja Szállítót. 

4.2 A Szállító vállalja, hogy a Megrendelõ részére nyomtatott „Beváltóhely” listát készít, 
továbbá beváltó hálózatáról, annak változásairól a Megrendelõt folyamatosan írásban 
tájékoztatja. 

4.3 A Szállító vállalja, hogy a lejáratot követõ … …  hónapon belül visszajuttatott, lejárt, fel 
nem használt utalványokat kezelési költség felszámítása nélkül érvényes utalványra 
cseréli. 

4.4 A Szállító vállalja – szükség esetén – az azonnali kiszolgálás lehetõségét oly módon, 
hogy a Megrendelõ képviselõje a Szállító telephelyén – a napi nyitva tartás alatt, elõ-
zetes rendelés nélkül – is vásárolhat utalványokat az aktuális raktárkészlet erejéig. 

4.5 A Szállító köteles a megrongálódott, sérült utalványokat térítésmentesen kicserélni, füg-
getlenül attól, hogy a megrongálódásra, sérülésre a Szállító vagy az utalvány felhaszná-
lója hibájából került sor. A csereutalványok – a cserélendõ utalványok leadását követõ-
en – a Szállító telephelyén, hivatali idõ alatt vehetõk át. 

4.6 A Szállító szavatol azért, hogy az utalványon feltünteti a mindenkori törvényes tartalmi 
és formai követelményeket, amelyek a felhasználáshoz szükségesek. 

4.7 A Szállítónak a szerzõdésben vállalt kötelezettségeit az egyedi megrendelésekben rögzí-
tett határidõ(k), mennyiségek szerint, I. osztályú minõségben kell teljesítenie.  

4.8 Amennyiben a szerzõdés teljesítése során a Szállító olyan körülményrõl szerez tudo-
mást, amely akadályozza a határidõre történõ teljesítést, úgy a Szállítónak haladékta-
lanul értesítenie kell írásban a Megrendelõt a késedelem tényérõl, illetve annak okáról.  

4.9 Szállító szerzõdésszegése esetén az alábbi szankciók érvényesíthetõk: 
- késedelmi, hibás teljesítési és/vagy meghiúsulási kötbér érvényesítése; 
- kártérítés érvényesítése; 
- a szerzõdés azonnali hatályú felmondása. 

4.10 A Szállító késedelmes teljesítése esetén a Megrendelõ késedelmi kötbérre jogosult. A 
késedelmi kötbér alapja az egyedi megrendelések szerint meghatározott, le nem szállí-
tott termékmennyiség megrendelés szerinti ellenértéke, mértéke az eredménytelenül 
eltelt teljesítési határidõtõl számítva napi 2 %, de minimum 1000,- Ft /nap. 
Hibás teljesítés esetén a kötbér a hibásan leszállított termékmennyiség ellenértékének 
alapul vételével napi 2 %, mely a hiba kijavításának idõpontjáig számítható fel. 
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Amennyiben a Megrendelõ a Szállító súlyos szerzõdésszegése miatt azonnali hatállyal 
felmondja e szerzõdést, úgy az e pontban foglaltak helyett a 4.11 pontban foglaltak 
szerint érvényesítheti kötbérigényét. 

4.11 A Megrendelõnek jogában áll a szerzõdést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben 
Szállító az elõírt szállítási határidõt 15 nappal túllépi, illetve hibás teljesítés esetén a 
pótlásnak, kicserélésnek 15 napon belül nem tesz eleget, vagy a szerzõdésbõl fakadó 
egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ebben az esetben Megrendelõ meghiúsulási 
kötbérre jogosult, amelynek alapja az éves keretösszeg 30 %-a. 

4.12 Amennyiben a Szállító hibás terméket szállít, és a pótlásnak, kicserélésnek 15 napon 
belül eleget tesz, a Megrendelõ a hibátlanul le nem szállított teljes megrendelés értéke 
20 %-ának megfelelõ mértékû kötbért követelhet. 

4.13 A Megrendelõ a kötbért meghaladó kárát is jogosult érvényesíteni. A késedelem vagy 
hibás teljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése nem mentesít a teljesítés alól, kivé-
ve a 4.11 pontban foglalt esetet. 

4.14 A Megrendelõnek jogában áll az esedékessé vált kötbért az esedékes szállítási díjból 
visszatartani. 

4.15 Bármely nem szerzõdésszerû teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelõ 
részérõl nem értelmezhetõ joglemondásként azon igényekrõl, amelyek a Megrendelõt a 
szerzõdésszegés következményeként megilletik. 

4.16 A Megrendelõ kötbérigényét írásban köteles közölni a Szállítóval, külön megjelölve 
annak jogalapját és összegét. 

 

55..  KKAAPPCCSSOOLLAATTTTAARRTTÁÁSS,,  JJOOGGNNYYIILLAATTKKOO ZZAATTOO KK  
 

Jelen szerzõdés teljesítésével kapcsolatban a Felek hatályos jognyilatkozat – ide nem 
értve a szerzõdés módosításának, illetve megszûntetésének eseteit – tételére jogosult 
képviselõi, és értesítési címük: 

 értesítési címek postacím tel/fax e-mail 
Megrendelõ részérõl:     
      
Szállító részérõl:     
     

Az egyéb kapcsolattartásra – Megrendelõ részérõl a Teljesítési igazolás aláírására – a 
Felek jelen pont szerinti képviselõje, illetve az általa írásban felhatalmazott, a másik fél 
számára írásban megnevezett személy jogosult. 

 

66..  TTIITTOOKKTTAARRTTÁÁSS  
 
6.1 A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerzõdés idõtartama alatt, továbbá 

annak bármely okból történõ megszûnését követõen – idõbeli korlátozás nélkül – bár-
melyik szerzõdõ fél által üzleti titoknak, vagy bizalmas információnak minõsített min-
den információt és adatot bizalmasan kezelnek és megõriznek, ezeket a másik fél elõze-
tes, írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra, vagy illetékte-
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len harmadik személy tudomására. Ezen kötelezettség nem vonatkozik azon informá-
ciókra, amelyek  

- közismertek 
- amelyekrõl a fogadó félnek már tudomása volt 
- amelyeket harmadik fél részére korlátozás nélkül felfedtek 
- vagy amelyeknek felfedését jogszabály írja elõ. 

6.2 A Szállító e jogviszony fennállása alatt és a jogviszony megszûnését követõen is köteles 
megõrizni a Megrendelõ tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomására 
jutott személyes adatot, valamint minden olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyet 
a Megrendelõ nem köteles törvény elõírásai szerint a nyilvánosság számára hozzáférhe-
tõvé tenni.  

6.3 A Szállító a szerzõdés teljesítése során a Megrendelõ részérõl tudomására, birtokába 
jutott minden adatot, információt csak e szállítási keretszerzõdés szerinti kötelezettsé-
geinek teljesítéséhez használhatja fel, a szerzõdés megszûnését követõen ezen adatokat, 
információkat köteles a Megrendelõ részére visszaadni, illetve adathordozóiról törölni, 
illetve megsemmisíteni. E törlési kötelezettség alól a Szállító annyiban mentesül, 
amennyiben az átadott adat, illetve információ ahhoz szükséges, hogy a Szállító helyt-
állási kötelezettségét teljesíteni tudja, illetve hogy bizonyíthassa, hogy a teljesítése meg-
felel a törvényes, illetve szerzõdésben kikötött tulajdonságoknak. 

6.4 A titoktartási kötelezettség megsértése esetén a Felek kártérítési felelõsséggel tartoznak. 

6.5 A Szállító tudomásul veszi az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
15/B. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat, amely szerint „az államháztartás pénzeszkö-
zei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történõ gazdálkodással 
összefüggõ – a nettó ötmillió forintot elérõ vagy azt meghaladó értékû – árubeszerzésre, 
építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosí-
tásra, vagyon vagy vagyoni értékû jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonat-
kozó szerzõdések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerzõdést kötõ felek nevét, a szer-
zõdés értékét, határozott idõre kötött szerzõdés esetében annak idõtartamát, valamint az 
említett adatok változásait közzé kell tenni a szerzõdés létrejöttét követõ hatvan napon 
belül.”  

6.6 A Felek tudomásul veszik, hogy:  
- az Állami Számvevõszék vizsgálhatja a jelen szerzõdés tartalmát a Szállítónál, 
- a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 81. § értelmében nem minõsülhet üzleti titoknak 

az az  adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény 
közérdekbõl elrendeli, 

- kérésre a jelen jogviszonnyal összefüggõ, és a Ptk. 81. § (3) bekezdése alapján 
közérdekbõl nyilvánosnak minõsülõ adatokra vonatkozóan kötelesek tájékozta-
tást adni. 

 

77..  EEGGYYÉÉBB  RREENNDDEELLKKEEZZÉÉSSEEKK  
 
7.1 A Szállító tudomásul veszi, hogy jelen szerzõdés, és az ez alapján teljesített kifizetés 

az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá tartozik. 

7.2 A teljesítésben alvállalkozó(k) a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
(Kbt.) rendelkezéseinek megfelelõen mûködhet(nek) közre. Az alvállalkozóra vonat-
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kozó értesítés nem mentesíti a Szállítót a felelõssége és a szerzõdésbõl folyó kötele-
zettségei alól. 

Az alvállalkozói szerzõdéseknek meg kell felelniük a jelen szerzõdés kikötéseinek. 

7.3 A szerzõdés mindennemû módosítása és kiegészítése írásos formában, a szerzõdõ 
felek egyetértésével, a Kbt. 303. §-a és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 
lehetséges. 

7.4 A teljesítés helye: a Megrendelõ székhelye, vagy valamelyik telephelye. Megrendelõ a 
megjelölt szállítási idõpontban biztosítja a Szállító nevesített munkatársai számára a 
teljesítés helyszínére történõ beléptetést.  

7.5 A Felek jelen szerzõdés teljesítésével kapcsolatos minden közleményüket (értesítés, 
nyilatkozat) személyesen, ajánlott levélben, telefaxon, e-mailen vagy távbeszélõn jut-
tatják el egymáshoz. A távbeszélõn közölt közleményt e-mailben, ajánlott levélben 
vagy telefaxon meg kell erõsíteni. A telefaxon továbbított iratokat a Feleknek aláírás-
sal kell ellátniuk. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek érvénybe, ha azt kézbesítet-
ték. 

7.6 A Felek a szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság hatályos 
jogszabályait, különösen a Kbt. és a Polgári Törvénykönyv szabályait tartják jelen 
szállítási jogviszonyukra kötelezõnek. 

7.7 A Felek egyezõ akarattal kinyilvánítják, hogy kölcsönösen törekszenek arra, hogy je-
len szerzõdés teljesítése során felmerülõ teljesítési akadályokat a lehetõ legrövidebb 
idõn belül elhárítsák, a szükségessé váló szerzõdésmódosításokat – közös megegye-
zéssel – haladéktalanul elvégezzék. Vis maior esetén a Felek a szerzõdésbõl eredõ 
kötelezettségeik nemteljesítésének vagy részleges nemteljesítésének a felelõssége alól 
csak olyan mértékben és olyan idõtartam erejéig mentesülnek, amilyen hosszú ideig a 
teljesítést a vis maior tárgyát képezõ esemény számottevõ módon akadályozza vagy 
lehetetlenné teszi. A vis maiornak minõsülõ esemény bekövetkezésérõl, annak várható 
idõtartamáról és a szerzõdés teljesítésére gyakorolt hatásáról a vis maiorról tudomást 
szerzõ és az arra hivatkozó félnek – szóban – haladéktalanul, írásban pedig a tudomás-
szerzést követõ 3 napon belül tájékoztatnia kell a másik felet. A vis maior megszûné-
sét követõen a teljesítésben akadályozott fél haladéktalanul köteles folytatni (megkez-
deni) a vis maiorral érintett, jelen szerzõdésbõl eredõ kötelezettségének teljesítését. 

7.8 Vis maior alatt Felek a jelen szerzõdés létrejöttét követõen bekövetkezõ, olyan elhá-
ríthatatlan eseményt értenek, amely nem a Felek hibájából következik be, a Felek által 
elõre nem látható, és amely jelen szerzõdés teljesítését számottevõen akadályozza, gá-
tolja. 

7.9 A Megrendelõ fenntartja a jogot, hogy amennyiben a vonatkozó jogszabályi környe-
zet, különösen az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szó-
ló 1994. évi LXXX. törvény és/vagy az 1995. évi CXVII. törvény módosítása követ-
keztében változik a cafetéria juttatás keretében adható utalványok összege, típusa, va-
lamint a munkáltató adóteher kötelezettségének mértéke, az ajánlatkérõ a szerzõdést e 
feltétel tekintetében és a Kbt. 303. §-sal összhangban a szolgáltatási díj és a többi szer-
zõdéses feltétel változtatása nélkül módosíthatja. Abban az esetben ha a fent hivatko-
zott jogszabályi környezet változása jelen szerzõdése teljesítését lehetetlenné teszi, az 
a Ptk. vonatkozó szabályai szerint megszûnik.  
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7.10 A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerzõdésbõl eredõ minden vitás kérdést 
peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek megoldani. Minden, a szerzõdés megkötése 
után felmerülõ, a szerzõdés teljesítését akadályozó körülményrõl a felek kölcsönösen 
kötelesek egymást tájékoztatni. 

7.11 Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre a tárgyalások megkezdé-
sétõl számított 30 napon belül, úgy a Felek a vita eldöntésére a pertárgy értékétõl 
függõen alávetik magukat a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság kizárólagos illeté-
kességének. 

7.12 Jelen szerzõdés 4 (négy) eredeti példányban készült és 7 (hét) számozott oldalból áll. 
Jelen szerzõdést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
egyezõt, jóváhagyólag írták alá. 

 
Mellékletek: 

1. számú melléklet: Ajánlat    
 
 
Gyõr, 2010.  hó  nap 

 
 
 

     
 Gyõr-Moson-Sopron Megyei 

Fõügyészség 
   

 Megrendelõ  Szállító  
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FÜGGELÉK  
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11..  SSZZÁÁMMÚÚ  FFÜÜGGGGEELLÉÉKK  
  
  

AAJJÁÁNNLLAATTII  NNYYIILLAATTKKOOZZAATT  
 
 
Tisztelt Ajánlatkérõ! 
 
 
Miután az Önök ajánlati felhívásának és dokumentációjának feltételeit a mellékletekkel együtt 
megvizsgáltuk – amelynek kézhezvételét és elfogadását ezennel igazoljuk – ajánlatot teszünk 
a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség és az alá rendelt ügyészségek részére történõ 
utalványok szállítására a dokumentációban részletezett követelménynek megfelelõen, az aján-
latban feltüntetett összegért, vagy bármely olyan összegért, amely az ajánlat részét képezi. 
 
Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk az ajánlattételi dokumentációban meghatározott 
feladat ellátását a szerzõdés aláírásától, továbbá azt, hogy az általunk elvégzett szolgáltatások 
megfelelnek a mûszaki leírásban meghatározottaknak. 
 
Ajánlatunk nyertessége esetén vállaljuk az ezen közbeszerzési eljárás alapján megkötött szer-
zõdés teljesítése céljából, e szerzõdésen alapuló szerzõdéseinkben saját magunkra vonatkozó 
kötelezettségként a Kbt. 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti 
elõírások érvényesítését. 
 
Vállaljuk, hogy az ajánlattételi határidõ lejártát követõ 60 napig terjedõ idõszakra tartjuk az 
ajánlatunkat és az addig ránk nézve kötelezõ érvényû, valamint ezen idõszak lejárta elõtt 
bármikor elfogadható. 
 
 
… … … … … … … , 2010. … … … … … … . …  
 
 
 ................................................ 
 cégszerû aláírás 
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22..  SSZZÁÁMMÚÚ  FFÜÜGGGGEELLÉÉKK  
 
 
 

KKEERREESSKKEEDDEELLMMII  AAJJÁÁNNLLAATT  
FELOLVASÓLAP 

 
 

Az ajánlattevõnek a cégkivonatban szereplõ neve: 
 
Az ajánlattevõ címe: 
 
Az ajánlat tárgya: „Utalványok szállítása a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség és az 
alá rendelt ügyészségek részére” 
 
Ajánlati ár: 
 
Igényelt utalványtípusok és -mennyiségek 
 

Utalvány típusa 
A 2010. évre 

igényelt 
mennyiség 

Névérték/hó 

9 000,- Ft névértékû melegétkezési utalvány 896 tömb 8 064 000,- Ft 
11 000,- Ft névértékû iskolakezdési támogatási 
utalvány 74 tömb 814 000,- Ft 

Összesen névérték 
 

8 878 000,- Ft 
 

 
 

1.   Szolgáltatási díj mértéke (nettó szolgáltatási díj): … … … .... % 
 

2.    Melegétkezési utalvány éttermeken kívüli beváltóhelyeinek száma 
       Gyõr-Moson-Sopron megye városaiban: … … … . db 
 
3.    Iskolakezdési támogatási utalványt beváltó helyek száma 
       Gyõr-Moson-Sopron megye városaiban: … … … . db 

 
  
......................., 2010. … ..................... … ...... 
 
 … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 

/cégszerû aláírás/ 
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33..  SSZZÁÁMMÚÚ  FFÜÜGGGGEELLÉÉKK  
 
 

 
NN YY II LL AA TT KKOO ZZ AA TT   AA ZZ   EE RR ÕÕ FFOO RR RR ÁÁ SS TT   NN YY ÚÚ JJ TT ÓÓ   SS ZZ EE RR VV EE ZZ EE TT (( EE KK ))   SS TT ÁÁ TT UU SS ZZ ÁÁ RR AA   

VV OO NN AA TT KKOO ZZ ÓÓ AA NN **   
 
 
 
Alulírott … … … … … … … … … … … … … … … … … … . (név), mint a 
… … … … … … … … … … …  (cég) cégjegyzésre jogosult képviselõje büntetõjogi felelõsségem 
tudatában nyilatkozom, hogy az igénybe vett erõforrást nyújtó szervezet(ek) társaságunkkal 
az alábbi kapcsolatban vannak: 
 

?  a) társaságunk és az alábbi erõforrást nyújtó szervezet(ek) között a Polgári 
Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn: 

 

és/vagy: 

 

?  b) társaságunk és az alábbi erõforrást nyújtó szervezet(ek) között a Polgári 
Törvénykönyv szerinti többségi befolyás nem áll fenn: 

 
 
......................., 2010. … ..................... … ...... 
 
 
 … … … … … … … … … … … … .. 
 cégszerû aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Mindkét esetben [a), illetve b) pontok] az ajánlattevõ tekintetében releváns részeket kell 
kitölteni. Amennyiben ajánlattevõ több erõforrást nyújtó szervezetet is igénybe vesz, és eseté-
ben mind az a) mind pedig a b) pont érvényes, úgy mindkét pont kitöltése elengedhetetlen.  
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44..  SSZZÁÁMMÚÚ  FFÜÜGGGGEELLÉÉKK  
 
 
 

NN YY II LL AA TT KKOO ZZ AA TT   AA   PP TT KK ..   SS ZZ EE RR II NN TT II   TT ÖÖ BB BB SS ÉÉ GG II   BB EE FFOO LL YY ÁÁ SS SS AA LL   

ÖÖ SS SS ZZ EE FF ÜÜ GG GG ÉÉ SS BB EE NN   **   
 
 
a) Alulírott … … … … … … … … … … … … … … … …  (név), mint a … … .… … … … … … … … …  
(cég) cégjegyzésre jogosult képviselõje büntetõjogi felelõsségem tudatában nyilatkozom, 
hogy társaságunk az alábbi szervezet(ek)ben bír a Ptk. 595. §/B. (1) bekezdése szerinti 
többségi befolyással: 
 
Szervezet(ek) neve(i), székhelye(i), a többségi befolyás megszerzésének idõpontja: 

 

 

b) Nyilatkozom továbbá, hogy társaságunkban az alábbi társaság(ok) bír(nak) a Ptk. szerinti 
többségi befolyással: 

Szervezet(ek) neve(i), székhelye(i), a többségi befolyás megszerzésének idõpontja: 

 

 

c) Nyilatkozom továbbá, hogy amennyiben a jövõben akár az a), akár a b) pontok tekintetében 
változás áll be – ideértve ha bõvül ez a kör vagy esetlegesen szûkül – úgy a változás jogerõs 
idõpontját követõ 2 munkanapon belül errõl haladéktalanul tájékoztatom az ajánlatkérõt.  
 
......................., 2010. … ..................... … ...... 
 
 … … … … … … … … … … … … .. 
 cégszerû aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Mindkét esetben [a), illetve b) pontok] az ajánlattevõ tekintetében releváns részeket kell 
kitölteni. Amennyiben az ajánlattevõ esetében mind az a) mind pedig a b) pont szerinti eset 
fennáll, úgy mindkét pont kitöltése elengedhetetlen.  
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55..  SSZZÁÁMMÚÚ  FFÜÜGGGGEELLÉÉKK  
 
 

AA  22000033..  ÉÉVVII  CCXXXXIIXX..  TTÖÖRRVVÉÉNNYY  6600--6611--6622..  §§  SSZZEERRIINNTTII    
NNYYIILLAATTKKOOZZAATT  

 
 
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre 
jogosult képviselõje büntetõjogi felelõsségem tudatában 

n y i l a t k o z o m 

hogy a(z) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . ajánlattevõvel 

szemben nem állnak fenn 

a Közbeszerzési törvény 60. § (1) bekezdésben, 61. § (1) bekezdés a) – d) pontjaiban és 62. § 
(1) bekezdésében foglalt kizáró okok, melyek szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet 
ajánlattevõ vagy alvállalkozó, vagy erõforrást nyújtó szervezet, aki 

60. § (1) a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csõdeljárás vagy felszámolási el-
járás folyamatban van; illetõleg ha az ajánlattevõ (alvállalkozó) személyes joga 
szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hason-
ló helyzetben van;  

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
c) gazdasági, illetõleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerõs bírósági íté-

letben megállapított bûncselekményt követett el, amíg a büntetett elõélethez fû-
zõdõ hátrányok alól nem mentesült; illetõleg akinek tevékenységét a jogi sze-
méllyel szemben alkalmazható büntetõjogi intézkedésekrõl szóló 2001. évi CIV. 
törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetõleg g) pontja alapján a bíróság jogerõs 
ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetõleg ha az ajánlattevõ tevékeny-
ségét más bíróság hasonló okból és módon jogerõsen korlátozta; 

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtõl jogerõsen eltiltásra került, az eltil-
tás ideje alatt; 

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék-
fizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérõ 
székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha meg-
fizetésére halasztást kapott; 

f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis 
adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták, illetõleg a hamis adat szolgál-
tatását jogerõsen megállapították, a jogerõsen megállapított idõtartam végéig; 

g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
15. § (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben 
meghozott, jogerõs és végrehajtható közigazgatási, illetõleg bírósági határozat-
ban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjérõl szóló tör-
vény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

h) a büntetõ törvénykönyv szerinti bûnszervezetben részvétel – ideértve bûncselek-
mény bûnszervezetben történõ elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nem-
zetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsér-
tése, illetve pénzmosás bûncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló 
bûncselekményt követett el, feltéve, hogy a bûncselekmény elkövetése jogerõs 
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bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett elõélethez fûzõdõ hát-
rányok alól nem mentesül. 

61. § (1) a) gazdasági, illetõleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem ré-
gebben meghozott – jogerõs bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést 
követett el; 

b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés 81. cikke sze-
rinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerõs és végrehajtható versenyfel-
ügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgála-
ta esetén a bíróság jogerõs és végrehajtható határozatában megállapított és bír-
sággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetõleg 
ha az ajánlattevõ ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt 
évnél nem régebben – jogerõsen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; 

c) korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt 
szerzõdéses kötelezettségének megszegését jogerõs közigazgatási, illetõleg 
bírósági határozat megállapította; 

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 

62. § (1) a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai köte-
lezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütközõ cselekedetet követett 
el, vagy korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás 
alapján vállalt szerzõdéses kötelezettségét súlyosan megszegte; 

 b) az eljárásban elõírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen 70. § (3) be-
kezdése, 71. §] teljesítése során hamis adatot szolgáltatott, illetõleg hamis nyilat-
kozatot tett. 

 
 
..................................., 2010. .......................... ...... 
 
 

    ...................................... 
         (cégszerû aláírás) 
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66..  SSZZÁÁMMÚÚ  FFÜÜGGGGEELLÉÉKK  
  

  
 

NNYYIILLAATTKKOO ZZAATT  AA  KKIIZZÁÁRRÓÓ  OO KKOOKK  IIGGAAZZOOLLÁÁSSÁÁVVAALL  KKAAPPCCSSOOLLAATTBBAANN**  
 
 
 
 
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre 
jogosult képviselõje büntetõjogi felelõsségem tudatában 
 

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

 

hogy a Közbeszerzési törvény 60. § (1) bekezdésben, 61. § (1) bekezdés a) – d) pontjaiban 
foglalt kizáró okok hiányát a benyújtott ajánlatban kívánjuk igazolni. 
 
 

vagy 
 
 
hogy a Közbeszerzési törvény 60. § (1) bekezdésben, 61. § (1) bekezdés a) – d) pontjaiban 
foglalt kizáró okok hiányát nyertességünk esetén az eredményhirdetést követõ nyolc napon 
belül kívánjuk igazolni. 
 

 

......................., 2010. … ..................... … ...... 
 
 
 … … … … … … … … … … … … .. 
 cégszerû aláírás 
 
 
 
* A megfelelõ kijelentés aláhúzandó.  
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77..  SSZZÁÁMMÚÚ  FFÜÜGGGGEELLÉÉKK  
  

 
 
 

AA  22000033..  ÉÉVVII  CCXXXXIIXX..  TTÖÖRRVVÉÉNNYY  7711..  §§  ((11))  BBEEKKEEZZDDÉÉSS  AA))  BB))  ÉÉSS  CC))  PPOONNTTJJAA,,  VVAALLAAMMIINNTT  AA  ((33))  
BBEEKKEEZZDDÉÉSS  SSZZEERRIINNTTII    
NNYYIILLAATTKKOOZZAATT**  

 

Alulírott … … … … … … … … … … … … … … … … . (név), mint a … … … … … … … … … … …  
(cég) cégjegyzésre jogosult képviselõje büntetõjogi felelõsségem tudatában  
 

nyilatkozom, hogy 
 

?  a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzési eljárás alapján megkötendõ 
szerzõdés teljesítéséhez az alábbi rész(ek) tekintetében kívánok alvállalkozót igénybe 
venni a közbeszerzés értékének 10 százalékát meg nem haladó mértékben: 

 

vagy: 

?  a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzés értékének 10 százalékát 
meg nem haladó mértékben a közbeszerzési eljárás alapján megkötendõ szerzõdés 
teljesítéséhez nem kívánok igénybe venni alvállalkozót.  

 
 

?  a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szerzõdés teljesítéséhez a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozó(ka)t veszem 
igénybe, akik a szerzõdés teljesítése során a következõ részek teljesítésében vesznek 
részt: 

 

vagy: 

?  a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szerzõdés teljesítéséhez a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben nem kívánok alvállalkozó(ka)t igénybe 
venni. 

 

 

?  a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján az alábbi szervezet(ek) nyújt(anak) 
erõforrást számunkra:  

 

Vagy: 

?  a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján nem nyújt erõforrást számunkra más 
szervezet.  
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Nyilatkozom továbbá, hogy a szerzõdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
nem meghaladó mértékben nem veszek igénybe olyan alvállalkozót, aki, illetve amely a Kbt. 
60. § és 61. § szerinti kizáró okok hatálya alá esik. 

 

 

......................., 2010. … ..................... … ...... 
 
 
 … … … … … … … … … … … … .. 
 cégszerû aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Mindhárom esetben az ajánlattevõ esetében igaz kijelentés aláhúzandó. Amennyiben az 
ajánlattevõ által bevonásra kerül a 71. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontja szerinti szervezet, 
úgy értelemszerûen szükséges a közbeszerzés releváns részeinek, valamint – a b) és c) pont 
esetében – az alvállalkozó(k) és erõforrást nyújtó szervezet(ek) megnevezése.  
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88..  SSZZÁÁMMÚÚ  FFÜÜGGGGEELLÉÉKK  
 

NNYYIILLAATTKKOO ZZAATT  AA  KKBBTT..  7700..§§  ((22))  BBEEKKEEZZDDÉÉSSEE  AALLAAPPJJÁÁNN  
 
 
A Kbt. 70.§ (2) bekezdése szerint az ajánlattevõnek nyilatkoznia kell arról, hogy a Kkvt. 
szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minõsül-e. 
 
2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról 
 
„3. § (1) Mikro-, kis- és középvállalkozásnak (KKV) minõsül az a vállalkozás, amelynek 

a)  összes foglalkoztatotti létszáma 250 fõnél kevesebb, és 
b)  éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelõ forintösszeg, vagy 

mérlegfõösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelõ forintösszeg. 
 

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minõsül az a vállalkozás, amelynek 
a)  összes foglalkoztatotti létszáma 50 fõnél kevesebb, és 
b)  éves nettó árbevétele, vagy mérlegfõösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelõ  

forintösszeg. 
 

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minõsül az a vállalkozás, amelynek  
a)  összes foglalkoztatotti létszáma 10 fõnél kevesebb, és 
b)  éves nettó árbevétele, vagy mérlegfõösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelõ 

forintösszeg. 
 

(4) Nem minõsül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat 
közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tõke vagy szavazati jog alapján – 
külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25 %-ot. 
 
(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. 
pontjában meghatározott befektetõk részesedése esetében. 

 
(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást” illetve „kis- és 
középvállalkozást” említ, azon – ha törvény másként nem rendelkezik az e törvény 
szerinti  KKV-t kell érteni. 

 
Alulírott … … … … … … … … … ., mint a(z) … … … … … … … … … … … … … … … cégjegyzésre 
jogosult képviselõje nyilatkozom, hogy cégem a Kis- és középvállalkozásokról szóló 2004. 
évi XXXIV. törvény alapján … … … … … … … … … … … … . vállalkozásnak minõsül.* 
 
vagy   
 
Alulírott … … … … … … … … … ., mint a(z) … … … … … … … … … … … … … … … cégjegyzésre 
jogosult képviselõje nyilatkozom, hogy cégem nem tartozik a Kis- és középvállalkozásokról 
szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.* 
 
......................., 2010. … ..................... … ...... 
 
  … … … … … … … … … … … … .. 
 (cégszerû aláírás) 
 
* Az ajánlattevõre igaz rendelkezés kitöltendõ és aláhúzandó. 


