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I. BEVEZETÉS

A Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 5350 Tiszafüred 1442/50.
hrsz., Tel.: 06-59-352-273, e-mail: info@sporthorgasz.eu), mint ajánlatkérő, a 2015. évi
CXLIII. törvény (Kbt.) 98.§ (2) bek. b) pontja alapján tárgyalásos közbeszerzési eljárást
kezdeményez „egynyaras pontyok szállítása 2017-ben” tárgykörben.
A közbeszerzési eljárás lebonyolításával az ajánlatkérő célja annak az ajánlattevő(k)nek a
kiválasztása, aki(k) a legalacsonyabb áru érvényes, végső ajánlatot teszi(k) a közbeszerzési
dokumentumokban megadott szempontok alapján.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a 2. sz. módosítás az ajánlattételi felhívás
16., 19. és 25. x) pontjait érinti. A módosítások kék színnel kerültek megjelenítésre.
Kérjük az Ajánlattevőket, hogy ajánlatukat a 2. sz. módosítások figyelembevételével
tegyék meg.
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II. TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
„EGYNYARAS PONTYOK SZÁLLÍTÁSA 2017-BEN”
tárgyú,
a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 98. § (2) bek. b) pontja alapján kezdeményezett
tárgyalásos közbeszerzési eljárásban

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, elektronikus levelezési és honlap címe: Tiszatavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft., 5350 Tiszafüred, 1442/50. hrsz. Telefon: +36
59 352-273,
fax:
+36
59 352-273,
e-mail:
galne.maria@sporthorgasz.eu,
http://www.sporthorgasz.eu/.
Az ajánlatkérő nevében eljáró személy: Földesiné Töpper Ilona felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszám: 221., Telefon: + 36 30 4114927 e-mail:
topil@topil.hu.
2. A közbeszerzési eljárás fajtája, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
alkalmazásának indokolása:
Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos eljárást kezdeményez.
A választott jogalap fennállásának indokolása: Ajánlatkérő 2017. március 3-án a Kbt. 113.
§ (1) bekezdése szerinti Összefoglaló tájékoztatót tett közzé a Közbeszerzési Adatbázisban
„Pontybeszerzés 2017” tárgykörben, 30287-2/2016/001 iktatószám alatt.
Ajánlatkérő a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívását és
a közbeszerzési dokumentumokat 2017. március 13-án küldte meg a saját kezdeményezésre
felkért 15 gazdasági szereplő részére, illetve azon egy gazdasági szereplő részére, aki az
eljárás iránt érdeklődött.
Ajánlatkérő 9 részajánlattételi lehetőséget biztosított.
A 2017. március 24-én 14.00 órára kitűzött ajánlattételi határidő lejártáig összesen egy
ajánlattevő nyújtott be ajánlatot a közbeszerzés IV., V., VI., VII., VIII. és IX. részére.
Mivel az egynyaras pontyok szállítására (nyílt közbeszerzés I., II., III. része) nem érkezett
ajánlat, és a közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem változtak meg, ezért
ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást
indít.
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3. A közbeszerzési dokumentumok korlátlan és teljes körű, díjmentes elérhetőségének
biztosítása:
Ajánlatkérő a Kbt. 3. § 21) pontjában felsorolt, jelen közbeszerzési eljárás során alkalmazott
közbeszerzési dokumentumokat ingyenesen, elektronikus úton (e-mail útján) korlátlanul és
teljes körűen küldi meg az ajánlattételre felkért ajánlattevők részére. A közbeszerzési
dokumentumok ajánlatkérő honlapján a sporthorgasz.eu/palyazatok link alatt is elérhetők.
4. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, (CPV kód, nómenklatúra):
„EGYNYARAS PONTYOK SZÁLLÍTÁSA 2017-BEN”
CPV kód: 03311000-2

1. rész: Egynyaras pikkelyes ponty szállítása összesen 5000 kg mennyiségben.
2. rész: Egynyaras pikkelyes ponty szállítása összesen 5000 kg mennyiségben.
3. rész: Egynyaras pikkelyes ponty szállítása összesen 3000 kg mennyiségben.
Az 1.-3. rész tekintetében szállítandó pontyok átlagsúlya 5-15 dkg/db között kell, hogy
legyen, átlagosan el kell érniük a 10 dkg-ot.
Ajánlatkérő jogosult a részenként megadott mennyiségekhez képest +20%-os mértékben
eltérni.
Az 1-3. részajánlatra együtt és külön-külön is lehet ajánlatot tenni.
5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás
lefolytatatásra kerül: halbeszerzés adásvételi szerződés keretében.
6. Annak feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor:
Nem kerül sor.
7. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
1.-3. rész, egynyaras pikkelyes ponty szállítása: 2017. május 10. és 2017. május 30-a közötti
időszak.
8. A teljesítés helye:
1.-3. rész:
5350 Tiszafüred
5244 Tiszaszőlős
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5241 Abádszalók
3384 Kisköre
3386 Sarud
3388 Poroszló
3464 Tiszavalk

9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályra való
hivatkozás:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint. Az ajánlatkérő a vételárat a
nyertes ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint fizeti meg:
A nyertes ajánlattevő az 1. – 3. részajánlatok esetében részajánlatonként 1 db végszámla
benyújtására jogosult.
A szállítások ellenértékének kiegyenlítése forintban (HUF), az ajánlatkérő által aláírt
teljesítésigazolást követően, az ajánlattevő által megfelelően kiállított számla alapján, a
teljesítéstől számított 30 napon belül, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1),
(5), (6) bekezdései szerint, átutalással történik.
A kifizetés feltétele az Art. 36/A. § (3) bekezdésében foglaltak teljesülése.
Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1)
és (2) bekezdései szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek.
10. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi,
hibás
teljesítési,
illetve
meghiúsulási
kötbér
a
dokumentáció
szerződéstervezetében leírtak szerint. Szállító a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő
pontyokra, annak átadása dátumától számított 48 órára jótállást is köteles vállalni.
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív)
ajánlatot:
Nem.
12. A részajánlattétel lehetőségének megadásáról, vagy annak kizárásáról szóló
ajánlatkérői előírás. Részajánlat tételére lehetőség esetén, tájékoztatás arról, hogy egy
vagy több, vagy valamennyi részre lehet-e ajánlatot tenni, valamint arról, hogy
korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek száma. A részajánlat
tételének kizárása esetén ennek indokainak feltüntetése:
Ajánlattevő döntésétől függően akárhány részre is nyújthat be ajánlatot, tehát akár csak egy
részre is, vagy akár valamennyi részre.
13. Az ajánlatok értékelési szempontjai. Ha a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat nem
kizárólag az ár vagy kizárólag a 78. § szerint meghatározott költség alapján kerül
kiválasztásra, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok
súlyozása (kivételesen a sorrendje):
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Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár
szempont szerint történik, tekintettel a Kbt. 76. § (5) bekezdésére is.
14. A kizáró okok és utalás a megkövetelt igazolási módokra:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó,
akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjaiban, valamint a Kbt. 63. §
(1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Kizáró okok fenn nem állásának igazolása:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (1)-(2) bekezdéseinek, valamint a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése
szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q)
pontjainak, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjának hatálya alá.
Az alvállalkozó tekintetében ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2)
bekezdése szerint csak nyilatkozni köteles a kizáró okok hatálya hiányáról.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontja szerinti
nyilatkozat szükséges.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 8. § i) pont ic) alpontja vagy a 10. § (1) bekezdés g) pont gc) alpontja szerinti
nyilatkozat szükséges.
Nyilatkozat benyújtása esetén annak kelte nem eshet az eljárást megindító felhívás
megküldésének napjánál korábbi napra.
15. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bek. a)-c) pontjai szerinti alkalmassági követelményt nem határoz
meg a beszerzés egyedi jellemzőire hivatkozással, illetve a teljesítés megfelelőségét
figyelembe véve, továbbá annak érdekében, a verseny minél szélesebb körben biztosított
legyen.
16. Az ajánlattételi határidő: 2017. május 2. 10.00 óra
17. Az ajánlat benyújtásának címe, és a benyújtás módja:
Az ajánlatot írásban, 1 példányban, zárt csomagolásban a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú
Nonprofit Kft. 5350 Tiszafüred, 1442/50. hrsz alatti címére közvetlenül vagy postai úton kell
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A cégszerűen aláírt ajánlatot teljes terjedelmében,
írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD
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vagy pendrive) - a papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve - is csatolni
szükséges. A benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén a papír alapú példány az
irányadó. A csomagoláson az „ „AJÁNLAT - PONTYSZÁLLÍTÁS, (a részajánlat
számának megnevezése) RÉSZAJÁNLATRA” illetve a "NEM BONTHATÓ FEL AZ
AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ LEJÁRTA ELŐTT!" megjelölést kell feltüntetni. Az
ajánlat formai követelményeire egyebekben a dokumentáció előírásait kell alkalmazni.
18. Az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a
magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat:
Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben az ajánlatban nem magyar nyelvű
dokumentumok is becsatolásra kerülnek, ajánlattevőnek a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok magyar nyelvű fordítását is csatolnia szükséges. Ajánlatkérő a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Ez esetben
ajánlattevőnek az alábbi nyilatkoztatot szükséges ajánlatához csatolni. “Felelősségem
tudatában kijelentem, hogy az irat magyar fordítása az eredeti szöveg tartalmával mindenben
megegyezik.” A fordítás helyességért és megfelelőségéért az ajánlattevő felel.
19. Az ajánlat(ok) felbontásának ideje és helye az ajánlatok felbontásán jelenlétre
jogosultak:
Ideje: 2017. május 2. 10.00 óra
Helye: Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft., 5350 Tiszafüred, 1442/50.
Hrsz.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: a Kbt. 68. § (3) bekezdésében megnevezett
személyek.
20. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap.

21. Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információk: ajánlatkérő nem köti ajánlati
biztosíték nyújtásához az ajánlattételt.
22. Ha a szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak, ezen feltételek:
Nem releváns.
23. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatok:
Nem releváns.
24. Hivatkozás a közzétett előzetes tájékoztatóra és közzétételének napjára. Az
ajánlattételi, valamint a közvetlen részvételi felhívás gazdasági szereplők részére való
megküldésének napja: Ajánlatkérő előzetes tájékoztatót nem tett közzé. Az ajánlattételi
felhívás megküldésének napja: 2017. április 10.
25. Egyéb feltételek:
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a) Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumban leírtak figyelembevételével kell
ajánlatát elkészítenie és benyújtania 1 (egy) eredeti példányban és egy – a papír alapú
példánnyal mindenben megegyező – elektronikus adathordozón (CD/DVD, pendrive),
amely tartalmazza a papír alapon benyújtott ajánlatot jelszó nélkül olvasható, de nem
módosítható .pdf fájlformátumban. A részletes formai követelményeket a Felhívás 17.
pontja és a közbeszerzési dokumentum III. Fejezet 11. pontja tartalmazza.
Ajánlattevő csatoljon ajánlatában cégszerűen aláírt nyilatkozatot a tekintetben, hogy
az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem
módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
Az ajánlatot tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani.
b)Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a
kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján, továbbá
ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kbt. 114. § (2)
bekezdése vonatkozásában.
A Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot eredeti példányban kell az ajánlathoz
csatolni.
c) Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kisvagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint).
d)Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni a Kbt. 68. § (4)
bekezdés szerinti adatokat (Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint).
e) Ajánlatkérő kötelezően előírja, hogy az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő
nyilatkozatát cégszerűen aláírva a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében
(nemleges nyilatkozat is csatolandó) azaz már az ajánlatban meg kell jelölni:
- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, nemleges nyilatkozat is
csatolandó.
- az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített
aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át.
f) Amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van
folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű
másolati példányban (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §). A nemleges tartalmú
változásbejegyzési nyilatkozatot is kérjük az ajánlatban benyújtani.
g) A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolnia kell azon cégjegyzésre jogosult
személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírásimintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták.
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h)Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat a gazdasági szereplő
vonatkozásában a cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más
személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű 1 magánokiratba
foglalt meghatalmazást.
i) Egyéni vállalkozó esetében - az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi
CXV. törvény 10. § (1) bekezdése figyelembevételével – csatolni kell a képviseletre
jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben az egyéni vállalkozó megjelöli a
nyilvántartási számát, vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyéni
vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű
másolatának ajánlatban történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való
jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által
hitelesített nyilatkozat).
j) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok
összehasonlíthatósága érdekében.
k) Közös ajánlattétel: több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, amely esetben a
közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők
csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia
kell a közös ajánlattevők megjelölését. Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az
ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a
hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkérő a közös
ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a Kbt. 35. § (2)
bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg. Az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot.
l) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen
felelnek.
m) A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő
lejárta után változás nem következhet be.
n) Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattevők kötelesek
becsatolni együttműködési megállapodásukat.
o) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság
létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
p) Ajánlati felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
1

A teljes bizonyító erejű magánokirattal kapcsolatban felhívjuk a figyelmet, hogy az 1952. évi III. törvény 196.
§ (1) bekezdés b) pontja alapján két tanúnak aláírásával kell igazolnia, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot
előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is
fel kell tüntetni.
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q) A benyújtandó nyilatkozatok, igazolások tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2)
bekezdése, azaz a dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű
másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles
másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy
kezességvállalásról szóló nyilatkozat)], továbbá a 66. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozat.
r) Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § továbbá a Kbt. 114. § (6) bekezdése
valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadók.
s) Ajánlatkérő az eljárás során – összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal – a
hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés
szerinti korlátozást nem alkalmazza.
t) Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésére.
u) Az ajánlatok benyújtásával járó összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell
viselnie.
v) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
w) Jelen ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási
rendeletei az irányadók.
x) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai:
.....
Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel együttesen kíván tárgyalni, és egy tárgyalási fordulót tervez, de
fenntartja a jogot, hogy szükség esetén további tárgyalási fordulót rendeljen el.
Ajánlatkérő a tárgyalásról jegyzőkönyvet készít és azt a tárgyalás befejezését követő két
munkanapon belül minden, az adott tárgyaláson részt vett ajánlattevővel aláíratja, és részükre
egy példányt átad vagy két munkanapon belül megküld.
Ajánlatkérő a tárgyalás során, vagy azt követően végső, írásos ajánlat benyújtására hívja fel az
ajánlattevőket. A végső ajánlatot írásban és zártan kell benyújtani. A végső ajánlatok bontásán
az ajánlattevők részt vehetnek.
A Kbt. 88. § (9) bekezdése alapján, végleges ajánlat írásbeli benyújtása csak akkor szükséges,
ha az eljárásban részajánlatonként több ajánlattevő vesz rész.
Ajánlatkérő a tárgyaláson a műszaki leírásban foglaltakat, illetve a szerződéses feltételeket
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kívánja véglegesíteni.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra vonatkozóan, hogy a tárgyalás(ok)on
kizárólag cégjegyzésre jogosult, vagy az ajánlattevő nevében nyilatkozattételre teljes körű
meghatalmazással rendelkező személy tehet nyilatkozatot. Az ajánlattevő nevében eljáró
személyek képviseleti jogosultságát a tárgyalási forduló megkezdésekor ajánlatkérő ellenőrzi.
Amennyiben tehát nem cégjegyzésre jogosult személy jelenik meg a tárgyaláson, a teljes körű
meghatalmazás eredeti példányának átadása a tárgyalás megkezdésekor szükséges,
amennyiben erre vonatkozóan meghatalmazás nem került csatolásra az első ajánlatban.
Az első tárgyalás időpontja és helye:
Hely: Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. 5350 Tiszafüred 1442/50. hrsz.
Időpont: 2017. május 4. 11.00 óra

Tiszafüred, 2017. április 21.
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III. RÉSZLETES AJÁNLATTÉTELI FELTÉTELEK
Általános információk
1) A jelen, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás olyan egy szakaszból álló közbeszerzési
eljárás, amelyben az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott ajánlattevőkkel tárgyal a szerződés
feltételeiről.
2) Jelen közbeszerzési dokumentáció ajánlattevők részére történő közvetlen megküldésével
ajánlatkérő célja az, hogy a gazdasági szereplők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot
tehessenek.
A gazdasági szereplőkre vonatkozó közös szabályok
3) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplő tehet ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek
ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem
küldött ajánlattételi felhívást.
4) Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő (kiegészítő
tájékoztatás megadása [56. §], hiánypótlás [71. §], felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §]),
az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a
közös ajánlattevők képviselőjének küldi meg.
5) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
6) A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő
lejárta után változás nem következhet be.
7) Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség
biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében:
a)
nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik
részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,
b)
más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,
8) Amennyiben az ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárás során a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban:
Tpvt.) 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését
észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra
vonatkozó szabályai szerint - jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak
Közbeszerzési dokumentumok megküldése
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9) Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat, azok esetleges módosításait a gazdasági
szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen megküldi,
illetve ajánlatkérő honlapján is elérhetővé teszi.
Üzleti titok
10) A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk.
2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó
irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági
szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő
az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben
részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és
milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott
indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra, (Kbt.
44. § (1) bek.).
Az ajánlatot az alábbiak figyelembe vételével kell benyújtani
11) Ahol a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a
dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható.
Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő
benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál
(különösen garanciavállaló nyilatkozat, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Nem
elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint
benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt
példányát kell tartalmaznia.
Formai követelmények:
- Ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő
részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy
része a matricán legyen, másik része pedig az ajánlat lapján.
- Ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget
vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de
lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Ajánlatkérő az ettől
kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a
tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére
egyértelműen lehet hivatkozni.
- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
- Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumban tudomására jutott információk
figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania 1 eredeti példányban és egy – a
papír alapú példánnyal mindenben megegyező – elektronikus másolati példányban (CD vagy
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DVD vagy pendrive), amely tartalmazza a papír alapon benyújtott ajánlatot jelszó nélkül
olvasható, de nem módosítható „.pdf” fájlformátumban.
Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó által készített – dokumentumot
(nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak
vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos
felhatalmazást kaptak.
- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátni.
- Amennyiben az ajánlat példánya több elkülönülő részből áll, egyértelműen jelölni kell a
kötetek számát.
- Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani, az ajánlatot tartalmazó csomagon fel
kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat:
„AJÁNLAT - PONTYSZÁLLÍTÁS,
(a részajánlat számának megnevezése) RÉSZAJÁNLATRA”
illetve a
"NEM BONTHATÓ FEL AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ LEJÁRTA ELŐTT!"
- Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus adathordozón beadott
példánya között eltérés van, úgy az eredeti, papír alapú példány szerint kerül értékelésre az
ajánlat, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.
12) Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős
fordítását is elfogadja.
13) Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok,
valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.
14) A Kbt. 52. § (3) bekezdése alapján az ajánlattételi/beérkezési határidőt csak hosszabbítani
lehet, az ajánlati, ajánlattételi felhívás módosítására vonatkozó szabályok alkalmazásával [55.
§].
15) Az ajánlatkérő meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt,
a)
ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 56.
§-ban meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben [56. § (2)
bekezdés] teljesíteni, vagy
b)
ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja.
16) Ajánlatkérő nem köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési
dokumentumok módosítása nem jelentős, ha nem befolyásolja az ajánlatok időben történő
megfelelő előkészítését.
Visszalépés a közbeszerzéstől
17) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig vonhatja
vissza.
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A visszavonásról az ajánlatkérő - a nem hirdetménnyel induló eljárásokban - az eredeti
határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplőket.
18) Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az
ajánlatát. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak kell tekinteni (Kbt.
55. § (7) bek.)
A kiegészítő tájékoztatás
19) Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a
megfelelő ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal
kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa
meghatározott szervezettől. (Kbt. 56. § (1) bek.)
20) A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül adja meg
ajánlatkérő.
21) Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő
ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz
figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, ajánlatkérő élhet az ajánlattételi
határidő meghosszabbításával.
Az ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy a kiegészítő tájékoztatás kérés során
megfogalmazott kérdéseiket a
galne.maria@sporthorgasz.eu
elektronikus címre
Gálné Gál Mária irodavezetőnek címezve
és a
topil@topil.hu
elektronikus címre is küldjék meg WORD formátumban is, a minél gyorsabb kommunikáció
megvalósítása érdekében.

Az ajánlatok benyújtása és felbontása
22) Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának
időpontjában kezdi meg ajánlatkérő.
23) A nem elektronikusan benyújtott ajánlat esetében, az ajánlatot egy példányban, írásban és
zártan, az ajánlati/ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő előírja 1 db elektronikus másolati
példány (CD/DVD) benyújtását.
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24) A nem elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az
ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez
támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek
képviselői és személyek lehetnek jelen.
25) Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét,
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési
szempontok alapján értékelésre kerülnek.
26) Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ajánlatkérő ismertetheti a rendelkezésére álló
fedezet összegét is.
27) Az ajánlatok felbontásáról és a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatok ismertetéséről az
ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az
összes ajánlattevőnek.
28) A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, és azt
az összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek is megküldi.
Az ajánlatok bírálatának folyamata
29)A Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő
megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
30) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan
gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.
31) Az ajánlatkérő a bírálat során a kizáró okok szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) – (2) bekezdése alapján jár el. Ajánlatkérő köteles
az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a Kbt. 71-72. § szerinti bírálati
cselekményeket elvégezni.
32) A megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő a legalacsonyabb ár, mint értékelési
szempont szerint értékeli.
33) Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes
ajánlattevőként, aki a kizáró okok szerinti kritériumok tekintetében a Kbt. és a külön
jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett.
34) Az ajánlatkérő jogosult az ajánlatban benyújtott igazolás, nyilatkozat tartalmának
ellenőrzése érdekében más állami vagy önkormányzati szervtől, hatóságtól vagy gazdasági
szereplőtől információt kérni.
35) Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az
ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az
eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok
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mindegyike meghaladja a – Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt – rendelkezésre
álló anyagi fedezet összegét.
Hiánypótlás, felvilágosításkérés és a számítási hiba javítása
36) Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás
tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kérhet.
37) Az ajánlatkérő a hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást a
többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül megküldi az ajánlattevők részére,
megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.
38) A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési
dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak.
Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások
39) A Kbt. 72. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges
ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást írásban kéri meg, és erről
a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíti, ha az ajánlat a megkötni tervezett
szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési
szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre
kerülő eleme tekintetében.
40) Az ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (4) és (5) bekezdése alapján tájékoztatásként közli azoknak a
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§ (4)
bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: +36-1-476-1100
Fax: +36-1-476-1390
Honlap: www.antsz.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály
Székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002
Fax: (06 1) 795-0884
Honlap: www.ommf.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95.
Tel.: +36-1-301-2900
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Fax: +36-1-301-2903
E-mail: hivatal@mbfh.hu
Honlap: www.mbfh.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 4.
Telefonszám:06-1-795-1400
Telefax: 06-1-795-0716
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
A tájékoztatással és tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása 2012. január 19-től az
alábbiak szerint működik: A megyeszékhelyeken, a helyszínen, a Fővárosi, Megyei
Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének
Munkavédelmi
Felügyelősége
(elérhetőségeik
megtalálhatók
a
http://www.ommf.gov.hu/index.php
honlap
„Elérhetőségek”
Munkavédelmi
Felügyelőségek menüben) segíti tájékoztatással és tanácsadással a munkáltatókat és
munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az érdekképviseleteket
munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlásában, kötelezettségeik teljesítésében.

Munkavédelmi Információs Szolgálat (MISZ) elérhetőségek
A tájékoztató, tanácsadó tevékenységet a következő szervezetek látják el:
Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály, Munkavédelmi
Tanácsadó Szolgálat
Témakör: Munkahelyi biztonság, munkahelyi egészség
Zöld szám: 06 80 204 292
E-mail: munkafelugy-info@ngm.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (mbfh)
témakör: Bányászati Munkabiztonság
zöld szám: 06 80 204 258
e-mail: munkavedelem@mbfh.hu

A nyertes ajánlattevő kiválasztása
41) A Kbt. 76. § alapján az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki ajánlattételi felhívás 13.
pontjában foglalt értékelési szempont szerint a legkedvezőbb végső ajánlatot tette és ajánlata
érvényes.
Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről
42) Az ajánlatkérő az ajánlatok és elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban
meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az
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ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az
írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus
úton történő megküldésével teljesíti.
43) A közbeszerzési eljárás során alkalmazott definíciók:
ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be;
alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy
alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;
gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes
joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve
amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások
nyújtását kínálja;
közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a
közbeszerzés vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési
eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében
hivatkozik, így különösen az eljárást megindító hirdetmény, az eljárást megindító felhívásként
alkalmazott előzetes tájékoztató, műszaki leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt
szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái,
részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés;
44) Alkalmazandó jogszabályok
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
- 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyről
- 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet.
A jelen dokumentációban nem, vagy nem kellő mélységben szabályozott kérdésekben a
vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, mindenekelőtt a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
végrehajtási rendeleteiben foglaltak az irányadók.
Ha rendelet vagy utasítás olyan szabályokat tartalmaz a szerződéskötés folyamatára,
előzményeire, feltételeire, szerződés kötelező tartalmi elemeire vagy szerződés teljesítésére
vonatkozóan, melyek nem egyeztethetők össze a Kbt. rendelkezéseivel, akkor a Kbt. hatálya
alá tartozó ügyekben kizárólag a Kbt-t kell alkalmazni.
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IV. MŰSZAKI LEÍRÁS
A teljesítéssel kapcsolatos követelmények a részajánlatok tekintetében
Pontybeszerzés 2017.

A) egynyaras ponty – 1., 2. és 3. részek
1. Beszerzés tárgya:
Egynyaras pikkelyes pontyok beszerzése 2017-ben.
A szállítás az ajánlattevő feladata. A szállítás 2017-ben 13 000 kg mennyiségben történik
május 10. és május 30-a között, összesen 3 önálló részben. A szállítandó pontyok átlagsúlya
5-15 dkg/db között kell, hogy legyen, átlagosan el kell érniük az 10 dkg-ot. Megrendelő
jogosult a részenként megadott mennyiséghez képest +20%-os mértékben eltérni.
2. A teljesítés helye:
 5350 Tiszafüred
 5244 Tiszaszőlős
 5241 Abádszalók
 3384 Kisköre
 3386 Sarud
 3388 Poroszló
 3464 Tiszavalk
3. Egyéb feltételek:
 Pályázni kizárólag saját előállítású egynyaras pikkelyes ponttyal lehet. Ennek
megfelelően az ajánlattevő tevékenységi körébe kell, hogy tartozzon a halgazdálkodási
tevékenység (TESZOR 0300).
 Az ajánlattevőnek be kell tartania a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó
termékekre vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a víziállatokban
előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló
127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet előírásait a felhívás tárgyát képező egynyaras
pontyok termelése és szállítása során. Az igazolás módja jelen dokumentáció
„Iratminták” fejezetében található nyilatkozat cégszerű aláírása.
 Az ajánlatkérő a teljes telepítés folyamatában nyilvánosságot kíván biztosítani, ezért az
ajánlattevőnek kötelező biztosítani annak lehetőségét, hogy az ajánlatkérő
munkatársai, valamint a horgászegyesületek által delegált tagok a halszállítmányok
rakodásánál jelen lehessenek, továbbá tűrni köteles, hogy a halszállítmányokat az
előzőekben leírt személyek az ajánlattevő telephelyétől a telepítés helyéig végig
kísérjék.
 A szállítás RÉSZENKÉNT maximum 3 tételben történik. Az egyes szállítmányok
maximális mennyisége 5.000 kg egynyaras ponty. A szállítások alkalmával egy
halszállító kádban maximálisan 250 kg/m3 egynyaras ponty helyezhető el.
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 A szállítás az ajánlatkérővel előzetesen egyeztetett időpontban történik. Az ajánlatkérő
fenntartja a jogot arra, hogy a szállítás pontos időpontját 3 naptári napos határidőn
belül maga határozza meg.
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V. SZERZŐDÉSTERVEZET
SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

amely létrejött egyrészről:
Név:
Székhely:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Képviselő:
Telefon:
E-mail:

Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft.
5350 Tiszafüred, 1442/50. hrsz
20799764-1-16
16-09-011159
Hegedüs Gábor ügyvezető
36-59-352-273
info@sporthorgasz.eu
galne.maria@sporthorgasz.eu
(a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről:
Cégnév:
Székhely:
elérhetőség:
adószám:
cégjegyzékszám:
bankszámlaszám:
képviseli:
elérhetősége:
címe:
e-mail:
(a továbbiakban: Szállító)
között (a továbbiakban együttesen: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:
A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft.
„Egynyaras pontyok szállítása 2017-ben” tárgyban 2017. április 10-én, a
közbeszerzésekről szóló, 2015. évi CXLIII. törvény 98. § (2) bekezdés b) pontja alapján
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást kezdeményezett, melynek
eredményeképpen a Megrendelő és a Szállító között jelen szerződés jött létre
(továbbiakban: Szerződés).
2. A szerződés tárgya:
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A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja a következő
termékek szállítását:
Halfaj

Ponty

Korosztály

egynyaras
(pikkelyes)

Szállítási
alapmennyiség
1.rész: 5.000 kg

méret/db
5-15
dkg/db;

2.rész: 5.000 kg
átlagosan
10 dkg

3.rész: 3.000 kg

Szállítás ideje

2017. május 10. -2017.
május 30.

Megrendelő fenntartja a jogát arra, hogy a fenti táblázatban részenként megadott
mennyiségektől +20%-os mértékben eltérjen.
3. A szerződés teljesítési határideje:
Egynyaras pikkelyes ponty: 2017. május 10. -2017. május 30.
A szállítás a Megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontban történik. A Megrendelő
fenntartja a jogot arra, hogy a szállítás pontos időpontját 3 naptári napos határidőn belül
maga határozza meg.
A Megrendelő a jelen pontban rögzített határidők lejártát megelőző 10 (tíz) napon belül – az
időjárási viszonyokra tekintettel - jogosult a határidőket írásban módosítani.
4. A teljesítés helye:
5350 Tiszafüred
5244 Tiszaszőlős
5241 Abádszalók
3384 Kisköre
3386 Sarud
3388 Poroszló
3464 Tiszavalk
Az egyes helyszínekre kiszállítandó pontyok mennyiségét a megrendelő határozza
meg.
Az egyes szállítások helyszíne – időjárástól függően a telepítési hely megközelíthetősége
miatt – változhat, erről Megrendelő a szállítás megkezdése előtt tájékoztatja Szállítót.
A Megrendelő biztosítja annak lehetőségét, hogy a Szállító megbízottja a telepítési
helyszíneket előzetesen megtekintse.
5. Az áruk átvétele
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Az áru átvétele a 4. pontban meghatározott helyszíneken történik.
A Megrendelő a teljes telepítés folyamatában nyilvánosságot kíván biztosítani, ezért a
Szállítónak kötelező biztosítani annak lehetőségét, hogy az ajánlatkérő munkatársai,
valamint a horgászegyesületek által delegált tagok a halszállítmányok rakodásánál jelen
lehessenek, továbbá tűrni köteles, hogy a halszállítmányokat az előzőekben leírt személyek
a Szállító telephelyétől a telepítés helyéig végig kísérjék.
Az átadást a Szállító szakemberei végzik a Megrendelő jelenlétében. Az átadás során
tapasztalt nem megfelelőségekről vagy hiányokról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A
Szállító kötelessége a pontyok biztonságos kieresztése.
A Szállító teljesítése akkor elfogadott, ha az áru átvételekor a szükséges állategészségügyi
és egyéb, jogszabályok, vagy hatóság által előírt igazolásokat a Megrendelő részére
hiánytalanul átadja.
6. Jótállás
Szállító a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő pontyokra, annak átadása dátumától
számított 48 órára jótállást köteles vállalni. Amennyiben a jótállási idő alatt a telepítés
helyszínén a kihelyezett pontyok betegség jeleit mutatják, vagy elpusztulnak, a Szállító
köteles a Megrendelőt az okozott kár mértékében kártalanítani.
7. A fizetendő ellenérték:
A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termék szállítását az alábbi áron vállalja:
Halfaj/korosztály
Egynyaras ponty

Rész megnevezése
1. rész
2. rész
3. rész

Nettó Ft/kg
… .-Ft
… .-Ft
… .-Ft

A szerződéses ár tartalmazza a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes
költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), továbbá a helyszínre szállítás költségét is.
Forgalmi adó mértékének változása esetén a Szállító által az ajánlatában megadott nettó ár
az irányadó.
8. Fizetési feltételek:
A Megrendelő a teljesítésről részenként 1 db végszámlát fogad be.
A szállítások ellenértékének kiegyenlítése forintban (HUF), a Megrendelő által aláírt
teljesítésigazolást követően, a Szállító által megfelelően kiállított számla alapján, a
teljesítéstől számított 30 napon belül, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. §
(1), (5), (6) bekezdései szerint, átutalással történik.
A kifizetés feltétele az Art. 36/A. § (3) bekezdésében foglaltak teljesülése.
Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §
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(1) és (2) bekezdései szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek.
9. Szerződésszegés:
Megrendelő csak a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak megfelelő és jelen
Szerződés szerinti határidőben történő teljesítést fogad el.
Megrendelő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban – arra az esetre, ha
Szállító olyan okból, melyért felelős, megszegi a jelen Szerződést – Szállító kötbérfizetési
kötelezettségében állapodnak meg a következők szerint.
Amennyiben a teljesítés nem teljesül a megadott határidőben és az előírt minőségben és
mennyiségben, a Szállító szerződésszegést követ el, és a Megrendelő a
késedelemmel/hibával érintett teljesítés teljes nettó ellenérték 1%-ának megfelelő kötbérre
jogosult minden egyes késedelmes napra (hiba esetén a hiba kijavításáig eltelt napokra),
legfeljebb 15 napig. Amennyiben a késedelem/hibajavításig eltelő idő mértéke a 15 napot
meghaladja, úgy a Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől – bármely kártérítési vagy
kártalanítás kötelezettség nélkül – elállni és a szerződésben rögzített teljes nettó ellenérték
15%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért érvényesíteni a Szállítóval szemben. A
Megrendelő ezen túlmenően a szerződésszegés miatt felmerülő kárát is jogosult
érvényesíteni.
10.

Különleges feltételek

10.1. A Megrendelő kijelenti, hogy:
 nem fizet, illetve számol el jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szállító
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
 Szállító a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
10.2. A Szállító teljesítési segédet (alvállalkozót) a Kbt. 138.§-a alapján jogosult igénybe
venni. A Szállító az általa igénybe vett alvállalkozókért és alvállalkozó felróható magatartása
által a Megrendelőnek okozott kárért úgy felel, mintha a teljesítést maga végezte volna.
10.3. Jelen szerződés feltételei kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ban meghatározott esetben
módosíthatóak.
10.4. Megrendelő kártérítési kötelezettség nélkül elállás jogával különösen az alábbi
esetekben élhet:
 A Szállító felszámolását jogerősen elrendelik, vagy végelszámolási eljárás indul ellen.
 A Szállító 15 napos vagy azt meghaladó késedelembe esik.
 Szállító adószámát felfüggesztik vagy törlik.
10.5. A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerződéstől elállhat, ha:
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a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Szállító nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Szállító
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
10.6. A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna
zárni a közbeszerzési eljárásból.
10.7. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon -, ha
a) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltétel;
b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel.
10.8. A Szállítónak be kell tartania a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó
termékekre vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló
egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.)
FVM rendelet előírásait a felhívás tárgyát képező pontyok termelése és szállítása során.
10.9. A szállítás részenként összességében maximum 3 tételben történik. Az egyes
szállítmányok maximális mennyisége 5.000 kg ponty. A szállítások alkalmával egy halszállító
kádban maximálisan 250 kg/m3 ponty helyezhető el.
11. A szerződés tartalmának értelmezése:
A jelen szerződésben nem vagy nem kellően szabályozott kérdésekben, valamint bármely,
a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén elsősorban a jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képező közbeszerzési dokumentumok rendelkezései az irányadóak,
ezt követően a hivatkozott szerződés, illetve az ajánlattevő írásban tett ajánlatának,
vonatkozó rendelkezései, továbbá a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok az
irányadók.
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
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1. sz. melléklet: A Szállító ajánlata
2. sz. melléklet: A közbeszerzési eljárás dokumentumai
A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt „4” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Tiszafüred, 2017. „

„

Hegedüs Gábor
ügyvezető
Megrendelő részéről

név
tisztség
Szállító részéről
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VI. IRATMINTÁK
BORÍTÓLAP
„Egynyaras pontyok szállítása 2017-ben”
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 98.
§ (2) bekezdés b) pontja szerinti tárgyalásos
közbeszerzési eljárás
Ajánlattevő pontos neve:
Címe:
Telefonszáma:
Telefax száma:
E-mail címe:
A cég cégjegyzék száma:
Cégbírósága:
Statisztikai számjele:
Adószáma:
Uniós adószáma:
A cég Kkvt. szerinti minősítése:
A számlát vezető bank neve és számla
száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó
személy neve:
A tárgyban érintett kapcsolattartó
mobil száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó
telefax száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó email címe
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AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK ÉS IGAZOLÁSOK
JEGYZÉKE
„Egynyaras pontyok szállítása 2017-ben”
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 98. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
tárgyalásos közbeszerzési eljárás
(1. számú melléklet)
2
Tartalomjegyzék
Oldalszám
Borítólap
Felolvasólap, cégszerűen aláírva (2. számú melléklet)
Tartalomjegyzék, oldalszámokkal
dokumentálva (1. számú melléklet)

ellátva,

az

oldalak

összege

Ajánlattételi nyilatkozat, cégszerűen aláírva, eredeti példány (3. számú
melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint, cégszerűen
aláírva (4. számú melléklet)
Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról, cégszerűen aláírva
(5. számú melléklet)
Opcionálisan: Együttműködési megállapodás
számú melléklet) – közös ajánlattétel esetén

cégszerűen aláírva (6.

Ajánlattevő(k) nyilatkozata a kizáró okok tekintetében
Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról, cégszerűen
aláírva. (7., 7/a., 7/b. számú mellékletek)
Ajánlattevő(k) és alvállalkozó(k), egyéb igazolásai
Opcionálisan: Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az
annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás - amennyiben
a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van
folyamatban. Ajánlattevőnek nemleges tartalmú változásbejegyzési
nyilatkozatot is be kell csatolnia.
Azon gazdasági szereplők cégjegyzésre jogosult személyeinek aláírási
címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírási-mintája,
aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták

2 A tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell!
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Oldalszám
Egyéni vállalkozó esetében - az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről
szóló 2009. évi CXV. törvény 10. § (1) bekezdése figyelembevételével – a
képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozat, amelyben az egyéni
vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az igazolványszámát,
vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja
bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának ajánlatban történő
csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (pl.
személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által hitelesített
nyilatkozat).
Opcionálisan: A cégjegyzésre jogosult személytől származó, a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazás, amennyiben az ajánlatot, illetve a
szükséges nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult képviselőjének
felhatalmazása alapján más személy írja alá.
Ajánlattevői nyilatkozat a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó
termékekre vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a
víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok
elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet előírásainak
betartásáról. (8. sz. melléklet)
Az ajánlat mellett külön csatolva:
1 példány elektronikus adathordozó (CD/DVD/pendrive) amely tartalmazza:
az ajánlatot jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájlformátumban

Az ajánlat …… folyamatosan számozott oldalt tartalmaz.
Dátum:

cégszerű aláírás
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(2. számú melléklet)
FELOLVASÓLAP
„Egynyaras pontyok szállítása 2017-ben”
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 98. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
tárgyalásos közbeszerzési eljárás

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
I. sz. részajánlat
Egynyaras pikkelyes ponty szállítása összesen 5000 kg mennyiségben
(Opció: + 20% mennyiségi eltérés)

Nettó ajánlati ár (Ft/kg)
Áfa mértéke: (Ft/kg):
Bruttó ár (Ft/kg):
Dátum:
………………………………
cégszerű aláírás

II.sz. részajánlat
Egynyaras pikkelyes ponty szállítása összesen 5000 kg mennyiségben
(Opció: + 20% mennyiségi eltérés)

Nettó ajánlati ár (Ft/kg)
Áfa mértéke: (Ft/kg):
Bruttó ár (Ft/kg):
Dátum:
………………………………
cégszerű aláírás
32

III.sz. részajánlat
Egynyaras pikkelyes ponty szállítása összesen 3000 kg mennyiségben
(Opció: + 20% mennyiségi eltérés)

Nettó ajánlati ár (Ft/kg)
Áfa mértéke: (Ft/kg):
Bruttó ár (Ft/kg):
Dátum:
………………………………
cégszerű aláírás
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(3. számú melléklet)
Ajánlattételi nyilatkozat (Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint)3
„Egynyaras pontyok szállítása 2017-ben”
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 98. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
tárgyalásos közbeszerzési eljárás

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............……………………
(ajánlattevő
/
közös
ajánlattevő)
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre jogosult
a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
1. Az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi követelmény, utasítás, kikötés és
műszaki leírás gondos áttekintése után, a Kbt. 66. § (2) bekezdésének foglaltaknak
megfelelően ezennel kijelentjük, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi
feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.
2. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy jelen közbeszerzési dokumentumban
rögzítetteket, a tárgyi feladat ellátásával összefüggő kötelezettségeinket maradéktalanul
teljesítjük a végső ajánlatunkban rögzítettek szerint. Kötelezettséget vállalunk a szerződés
megkötésére és teljesítésére az ajánlatunkban meghatározott ellenszolgáltatásért.
3. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha fennállnak a Kbt.-ben
meghatározott összeférhetetlenségi követelmények.
4. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők
személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött
szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők
egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként
megkötött szerződés teljesítése során.
5. Tudomásul vesszük, hogy Önök a legalacsonyabb ár, mint értékelési szempont szerinti
ajánlatot kívánják kiválasztani.
6. Tudomásul vesszük, hogy az ajánlattételi felhívás adatait csak az ajánlattételhez
hasznosíthatjuk, más célra történő felhasználása tilos.

3Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.
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7. Vállaljuk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltától számítva legalább 30 napig
fenntartjuk. Tudomásul vesszük, hogy ajánlatunkat ezen ajánlati kötöttség időtartama alatt
nem változtathatjuk meg.
8. Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban elektronikus formában
benyújtott ajánlat teljes mértékben megegyezik a papír alapon benyújtott eredeti ajánlattal.
9. Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi az eljárás során
kibocsátott kiegészítő tájékoztatást jelen ajánlatom elkészítése során figyelembe vettük.4
10. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban majd későbbiekben hiánypótlásunkban becsatolt
fordítás(ok) tartalma mindenben megfelel az eredeti szövegnek, annak tartalmáért
felelősséget vállalok.5
11. Kijelentjük, hogy társaságunkkal szemben a cégkivonat szerint cégügyében el nem
bírált módosítás folyamatban van6 / nincs folyamatban7.
12. Kijelentjük, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma
megfelel a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalunk.

Dátum:
………………..………………………………
cégszerű aláírás

4 Opcionális – ha volt(ak) kiegészítő tájékoztatás(ok)
5 Opcionális – ha az ajánlat tartalmaz felelős fordítást.
6 Amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban.
7 Megfelelő rész aláhúzandó.
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(4. számú melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében
„Egynyaras pontyok szállítása 2017-ben”
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 98. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
tárgyalásos közbeszerzési eljárás
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............……………………
(ajánlattevő
/
közös
ajánlattevő)
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre jogosult
a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben a Kbt. 66. § (6)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakról nyilatkozom:
Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának
alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a teljesítéséhez alvállalkozót igénybe
veszünk / nem veszünk igénybe8:
A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót vesz igénybe9

Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a fenti részek tekintetében
igénybe venni kívánt, az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak1011:
Az ajánlattevő által a fenti
részek
tekintetében
igénybe venni kívánt, az
ajánlat benyújtásakor már
ismert alvállalkozók neve

Az ajánlattevő által a fenti
részek tekintetében igénybe
venni kívánt, az ajánlat
benyújtásakor már ismert
alvállalkozók címe

A közbeszerzésnek az a
része (részei), amelynek
teljesítéséhez az ajánlattevő
a már ismert, e pontban
nevesített
alvállalkozót
igénybe veszi

neve:

címe:

…

Dátum:

cégszerű aláírás

8 Nem kívánt rész törlendő!
9 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván
igénybe venni.
10 Csak akkor kell kitölteni, ha az 1. pontban azt nyilatkozta, hogy igénybe vesz alvállalkozót.
11 Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni, továbbá
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
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(5. számú melléklet)
Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról
a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint12
„Egynyaras pontyok szállítása 2017-ben”
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 98. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
tárgyalásos közbeszerzési eljárás
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............……………………
(ajánlattevő
/
közös
ajánlattevő)
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre jogosult
a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy a
kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. §13 szerint
vállalkozásunk besorolása a következő:
(jelölje X-el)
középvállalkozás
kisvállalkozás
mikrovállalkozás
nem tartozunk a Kkvt. besorolás alá

Dátum:
………………..………………………………
cégszerű aláírás

12 Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük.
13 3. §
(1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege
legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy
közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja
a 25%-ot.
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(6. számú melléklet)
Együttműködési megállapodás14
(minta)
„Egynyaras pontyok szállítása 2017-ben”
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 98. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
tárgyalásos közbeszerzési eljárás

……………………………………………………………….… (név, székhely) ajánlattevő
és
…………………………………………………………….…… (név, székhely) ajánlattevő
(továbbiakban: Felek) között,
A Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. által, tárgyi közbeszerzési eljárásban
amennyiben nyertesként kiválasztásra kerülünk a szerződés teljesítésével kapcsolatban - a
későbbi együttműködési szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben - előzetesen - az alábbi
megállapodást kötjük:
1. Képviselet:
A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére – a Kbt.
35. § (2) bekezdés alapján - az ajánlattétellel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat
megtételére, a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére, kapcsolattartásra, az ajánlat
aláírására ……………… (cégnév) részéről …………………. (név) (levelezési cím: …,
telefon: ..., telefax: ..., e-mail cím: …) teljes joggal jogosult.
2. A szerződés teljesítésének irányítása:
A szerződés teljesítésének irányítására az alábbi megbízott személy(ek) kerül(nek)
kijelölésre:
…………………………………………...….
(cégnév)
részéről:
………………………………
………………………………………………
(cégnév)
részéről:
………………………………
3. Felelősség vállalás
Felek kijelentik, hogy a közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi feltételt
megismerték, megértették és azokat elfogadják.
Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányába.
Tudomásul veszik, hogy a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az
ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
14 Opcionális - csak közös ajánlattétel esetében töltendő ki!
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4. Feladatmegosztás
A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a felek között a következő:
Cég

Feladat

A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik.
A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt,
véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik.
Dátum:
………………………………
cégszerű aláírás

………………………………
cégszerű aláírás
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(7. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról 15
„Egynyaras pontyok szállítása 2017-ben”
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 98. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
tárgyalásos közbeszerzési eljárás

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............……………………
(ajánlattevő
/
közös
ajánlattevő)
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre jogosult
a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbi
nyilatkozatot tesszük:
Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban,
valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró okok.
Nyilatkozunk a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint –, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q)
pontja, valamint a 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
Dátum
………………..………………………………
cégszerű aláírás

15Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön.
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(7/a melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontja tekintetében / I. 16
„Egynyaras pontyok szállítása 2017-ben”
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 98. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
tárgyalásos közbeszerzési eljárás
1.
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............……………………
(ajánlattevő
/
közös
ajánlattevő)
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre jogosult
a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy
társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.
Dátum:
………………..………………………………
cégszerű aláírás

2.
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............……………………
(ajánlattevő
/
közös
ajánlattevő)
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre jogosult
a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy
társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.

Dátum
………………..………………………………
cégszerű aláírás

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) vagy az 1. pont, vagy a 2. pont szerinti
nyilatkozatot kell megtennie, a cég valós adati alapján!
Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) az 1. pont szerint nyilatkozik, a 7/b.
számú melléklet szerint is nyilatkoznia kell.

16Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön.
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(7/b. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontja tekintetében / II. 17 18
„Egynyaras pontyok szállítása 2017-ben”
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 98. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
tárgyalásos közbeszerzési eljárás

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............……………………
(ajánlattevő
/
közös
ajánlattevő)
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre jogosult
a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy
társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, és amelynek a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény 3. §19 r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonosomat képes vagyok megnevezni, nevüknek és állandó
lakóhelyüknek bemutatása tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozom20:
1.
Valamennyi
tényleges
állandó lakóhelye

Valamennyi tényleges tulajdonos neve

tulajdonos

17Opcionális – csak akkor kell alkalmazni, ha a 7/a számú melléklet 1. pontja szerint nyilatkozott
(ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén).
18Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön.
192007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja:
r) tényleges tulajdonos:
r) * tényleges tulajdonos:
ra) * az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben
közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4)
bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt
százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a
szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű
nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) * az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő
kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem
határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának
legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;
20 Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
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Valamennyi
tényleges
állandó lakóhelye

Valamennyi tényleges tulajdonos neve

tulajdonos

VAGY
2. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt cégnek a pénzmosásról szóló törvény 3. § r)
pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs.*

Dátum:
………………..………………………………
Cégszerű aláírás
* a nem releváns rész törlendő!
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(8. sz. melléklet)
Ajánlattevői nyilatkozat
„Egynyaras pontyok szállítása 2017-ben”
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 98. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
tárgyalásos közbeszerzési eljárás

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............……………………
(ajánlattevő
/
közös
ajánlattevő)
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre jogosult
a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy a
tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állategészségügyi
követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az
azok elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet előírásait a felhívás
tárgyát képező pontyok termelése és szállítása során betartom.

Dátum:
………………..………………………………
Cégszerű aláírás
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