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Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

1-11/2013/JT.        Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-i rendkívüli 

zárt üléséről. 

 

Napirend: A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt irodabútorok és 

informatikai eszközök beszerzése tárgyú ajánlati felhívás elfogadására 

 

Z-103/2013. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt irodabútorok és informatikai 

eszközök beszerzése tárgyú ajánlati felhívás elfogadásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe 

véve a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdésében foglaltakat, 

az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

ajánlattételi felhívást jóváhagyja. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kár-Mentor Szolgáltató és 

Kereskedelmi Bt.-t a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásában közreműködik:   

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

 Jegyzői Titkárság 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Pati Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Kár-Mentor Bt. 

 
      K.m.f. 

 

 Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.    Dr. Balogh Pál s. k. 

       polgármester                         jegyző  

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2013. május 2. 

 

Csajbók Zsuzsanna 

           jkv. 



 

2 

 

Z-103/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Fejezet 
 

 

 

Ajánlati felhívás  

 

 

Abony Város Önkormányzata részére a  

KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt  

irodabútorok és informatikai eszközök beszerzése tárgyában 
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3. számú melléklet az 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez  

 

 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 

 

  

 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

 

 

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás 

 

 Építési beruházás 

X Árubeszerzés 

 Szolgáltatás megrendelés 

 Építési koncesszió 

 Szolgáltatási koncesszió 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: 

Abony Város Önkormányzata 

Postai cím: 

Kossuth tér 1. 

Város/Község: 

Abony 

Postai 

irányítószám: 2740                    

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

 

Címzett: Romhányiné dr. Balogh Edit 

Telefon: +3653562095 

E-mail: abony@abony.hu 

 

Fax:  +3653360010 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

 

A felhasználói oldal címe (URL):  

 

 

 

További információ a következő címen szerezhető be  

  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

 Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) 

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre 

vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:  

  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

 Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) 

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani 

  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

 Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) 

 

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

Központi szintű  Közszolgáltató  
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Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

   

Közjogi szervezet  Egyéb  

 

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG 

I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK 

 Általános közszolgáltatások   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Honvédelem                                           Szociális védelem 

 Közrend és biztonság   Szabadidő, kultúra és vallás 

 Környezetvédelem   Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek 
 Egyéb (nevezze meg): Önkormányzat-

közigazgatás 

 Egészségügy  

 

 

I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK 

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 

elosztása  

 

 Villamos energia  

 

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  

 

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és 

kitermelése  

 

 Víz  

 

 Postai szolgáltatások  

 

 

 Vasúti szolgáltatások  

 

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz 

szolgáltatások                            

              

 Kikötői tevékenységek  

 

 Repülőtéri tevékenységek 

 

 Egyéb (nevezze meg):                      

  

 

 

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében 

 

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:            igen   nem  

 

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat 

meg.) 

 

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 
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I. rész: Szállítási szerződés keretében Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 

azonosító számú projekt keretén belül irodabútor beszerzése 

II. rész: Szállítási szerződés keretében Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 

azonosító számú projekt keretén belül informatikai eszközök beszerzése 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik 

leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek)  tárgyának) 

Építési beruházás                         Árubeszerzés                              Szolgáltatás megrendelés                           

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az ajánlatkérő 

által meghatározott 

követelményeknek megfelelően 

 

Építési koncesszió 

 

 

 

 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma:        

•• 

(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 

4. mellékletében) 

 

 

 

Szolgáltatási koncesszió               

A teljesítés helye:  

2740 Abony, Kossuth tér 1. szám, 2740 Abony Kálvin utca 1.szám  

NUTS-kód                  HU102                                                               NUTS-kód               ••••• 

NUTS-kód                 •••••                          NUTS-kód                  ••••• 

 
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó 

információk 

A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul                                                

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul                        

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul   

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                               

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma ••• 

VAGY 

(adott esetben)  maximális létszáma ••• 

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel         

A keretmegállapodás időtartama:  

Időtartam év(ek)ben: ••  vagy  hónap(ok)ban: ••• 

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak 

számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül:                 Pénznem:            

VAGY:    
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                  és                    között  Pénznem:            

A keretmegállapodás alapján megkötendő  szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):  

                     

 

                                                                                      

 

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya: 

I. rész: Szállítási szerződés keretében Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 

azonosító számú projekt keretén belül irodabútor beszerzése 

II. rész: Szállítási szerződés keretében Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 

azonosító számú projekt keretén belül informatikai eszközök beszerzése 

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)  

 
Fő szójegyzék 

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 30200000-1 ••••-•  ••••-• 

 

 

 

 

További 

tárgy(ak) 

 

30211400-5 

30232110-8 

33195100-4 

39130000-2 

39132100-7 

39111100-4 

••••-•  ••••-• 

••••-•  ••••-• 

••••-•  ••••-• 

••••-•  ••••-• 

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet 

szükség szerint több példányban is használható)                                                                                                   

    igen      nem  

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre                                     egy vagy több részre                      valamennyi részre                                 

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok):                                                                   igen      nem  

 

 

 

 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)  

Abony Város Önkormányzata és Közösségi Háza részére informatikai eszközök és irodabútorok beszerzése az 

alábbiak szerint: 

I. rész tekintetében: Abony Város Önkormányzata részére irodabútor beszerzés 



 

7 

 

1 db zárható, üveges szekrény 800*1814*400 méretben – cseresznye színben (ESZ 161Z) 

2 db zárható, teleajtós szekrény 800*1814*400 méretben – cseresznye színben (ESZ 130 Z) 

2db zárható, teleajtós felső szekrény 800*737*400 méretben – cseresznye színben (ESZ 117 FZ) 

1 db sarokszekrény 685*1814*685 méretben – cseresznye színben (ESZ 233) 

1 db zárható, teleajtós szekrény felső sarokszekrény 685*737*685 méretben – cseresznye színben (ESZ 230) 

2 db zárható, teleajtós szekrény 800*1814*400 méretben – bükk színben (ESZ 130 Z) 

2 db zárható, teleajtós szekrény 600*1814*400 méretben – bükk színben (ESZ 129 JZ jobbos + ESZ 129 BZ 

balos) 

2 db zárható, teleajtós felső szekrény 600*737*400 méretben – bükk színben (ESZ 129 Z jobbos + ESZ 115 

Z balos) 

1 db sarokszekrény 685*1814*685 méretben – bükk színben (ESZ 233) 

2db zárható, teleajtós felső szekrény 800*737*400 méretben – bükk színben (ESZ 117 FZ) 

1 db zárható, teleajtós szekrény felső sarokszekrény 685*737*685 méretben – bükk színben (ESZ 230) 

A szekrények anyaga 18 mm vastag laminált faforgácslap. 

(Irodabútorok konszignációja Garzon Bútor Katalógus alapján.) 

  

7 db forgatható szék (méret: magasság: 99-108 cm, ülésmagasság: 42-51 cm, ülésmélység: 49 cm, 

ülésszélesség: 50 cm) elvárások: középmagas háttámla, hintamechanika, gázliftes magasságállítás, műanyag 

lábszerkezet 

Becsült érték: nettó 1.600.000.-Ft 

II. rész tekintetében: Abony Város Önkormányzata és Közösségi Háza részére informatikai eszközök 

beszerzése 

Abony Város Önkormányzata részére 

1 db számítógép - HP 8300 Elie SFF Core i5-3470, 500 GB HDD 7200 SATA, DVD+/-RW, 4 GB PC3-

10600(dl ch), Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64, 3-3-3 Wty 

1 db videókártya - PCl-Ex 16x ATI HD 7750 1 GB DDR5 

3 db monitor – LG E1942C-BN LED  

3 db GIGABYTE vezetékes billentyűzet 

3 db optikai egér GK-KM6150 USB 

2 db számítógép -HP 600B MT Intel Pentium G645T, 500 GB HDD 7200 SATA, DVD+/-RW, 2 GB DDR3- 

1600 DIMM (sng ch), Win Pro 64 bit, 1-1-1 Wty 

3 db Samsung Notebook 300E5A 

1 db projektor – Epson EB-S11 hordozható 

1 db vászon – TRIPOD 18 MWE 

Becsült érték: nettó 1.600.000.-Ft 

 

Abony Város Közösségi Háza részére 

4 db Samsung Notebook 300E5A 

2 db projektor – Epson EB-S11 hordozható 

2 db vászon – TRIPOD 18 MWE 

4 db HP lézernyomtató LI Pro P1102, fekete, 2 MB, USB, A4 18 lap/perc FF, 600x600 dpi #B19 

Becsült érték: nettó 1.300.000.-Ft 

A közbeszerzési eljárás műszaki leírásban és egyéb dokumentumaiban a meghatározott szabványra, műszaki 

engedélyre, műszaki előírásokra, illetőleg műszaki ajánlásra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés 

mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni a 310/2011. (XII.23.) Kormány rendelet 26 §. (6) 

bekezdése alapján. 

(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül:  4.500.000 Pénznem:  HUF 

VAGY:                          és                           között         Pénznem:            

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)                                                                                                     

Vételi jog (opció):   igen       nem  

(Igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:  
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(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: 

hónapban: ••    vagy    napban: ••••   (a szerződés megkötésétől számítva) 

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) 

A szerződés meghosszabbítható:  igen       nem 

A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert):   •••  vagy:    •••  és  •••  között   

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések 

esetében a további  szerződések tervezett ütemezése: 

    

hónapban: ••     vagy    napban: ••••  (a szerződés megkötésétől számítva) 

 

 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

A (tervezett) időtartam hónapban:   ••  vagy  napban: 20  (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:   

Kezdés           ••••/  ••/••     (év/hó/nap)    

Befejezés       ••••/••/••      (év/hó/nap)  

 

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 

• Késedelmi kötbér: az adott késedelmes napokra számítottan 

                  I. rész tekintetében: minimum 5.000 Ft/nap 

                 II. rész tekintetében: minimum 8.000 Ft/nap 

(értékelési részszempont) Megrendelő legfeljebb a késedelem kezdetétől számított 30 napra jogosult kötbér 

érvényesítésére.  

• Meghiúsulási kötbér, mértéke a szerződés nettó értékének 25%-a. A meghiúsulási kötbér a Megrendelő 

elállásának közlésével egy időben esedékes. 

• Jótállás: valamennyi részre vonatkozóan minimum 12 hónap (értékelési résszempont) az áruk Megrendelő 

által igazolt átvételétől számítva.  

• Előleg-visszafizetési biztosíték:  

A 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 77. §. (1a) bekezdése értelmében: „A 2007-2013 programozási 

időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 57. § (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a 

közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés 

elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.” 

Az előleg-visszafizetési biztosítéknak az NFÜ javára kell szólnia.  

 

A késedelmi és meghiúsulási kötbérre az 1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről (így különösen a Ptk. 

246.§., 305. §.,) kerül alkalmazásra.  
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A biztosítékok rendelkezésre bocsátásának időpontjára a Kbt. 126. § (5) bekezdésben foglaltak az irányadók.  

A Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján a biztosítékok az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint 

teljesíthetőek az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel 

vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást 

tartalmazó – kötelezvénnyel. 

Ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetés esetén az ERSTE Bank Zrt.-nél vezetett 

11993609-06147486-10000104. számú fizetési számlára.  

4/2011. Kormány rendelet 57. § (1d) bekezdés alapján: A szállítói előleg biztosítékaként a gazdasági társaság 

vagy nonprofit szervezet szállító - cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy 

többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható.  

A Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti biztosíték határidőre történő 

rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. 

A nyertes ajánlattevő az ajánlat részeként csatolt, a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatnak 

megfelelően, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti az előleg visszafizetési biztosítékot az előleg számla 

benyújtásának időpontjában köteles az Ajánlatkérőként szerződő fél rendelkezésére bocsátani. 

 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 

(adott esetben) 

Ajánlatkérő a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben biztosítja a 

nyertes ajánlattevő részére a szerződés elszámolható nettó összege 30 %-nak megfelelő mértékű előleg 

igénylését (mindkét rész tekintetében), Ajánlattevő igénye szerint. Amennyiben előleg fizetésére kerül sor, úgy 

az előlegszámla a végszámla összegéből kerül levonásra. Az előlegszámla a benyújtására (amennyiben az 

Ajánlattevő előlegre tart igényt) a szerződéskötést követően kerülhet sor, kifizetése 15 napon belül történik. Az 

előleg számla benyújtásának feltétele az előleg visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása. 

Részszámlázási lehetőség nincs. 

Az ajánlatkérő a Kbt. 130.§ (3) bekezdés rendelkezései szerint teljesíti az ellenszolgáltatást. A Szállító 

számlájának és a mindkét fél képviselője által aláírt teljesítésigazolásnak a kézhezvétele után, a teljesítést 

követő 30 napon belül kerül kiegyenlítésre a számla. A számlát  II. rész vonatkozásában a felhasználás helye 

szerint (Abony Város Önkormányzata és Abony Város Közösségi Háza) szükséges megbontani. 

A teljesítés igazolás kiadásának feltétele az üzembe helyezési jegyzőkönyvek, használati útmutatók átadása, az 

eszközök szállításával-, beszerelésével okozott károk helyreállítása. 

 

A számlák kifizetése minden esetben a Megrendelő számlájáról banki átutaláson keresztül történik. A kifizetés 

a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A. § hatálya alá tartozik 

Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be. Támogatás mértéke a Közösségi Háza 

informatikai eszköz beszerzés tekintetében: 64,359316 %, az Abony Város Önkormányzata informatikai eszköz  

és irodabútor beszerzése tekintetében 85 %. 

A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a számla kiállításával és benyújtásával kapcsolatban a hatályban lévő 

vonatkozó jogszabályok előírásai mellett be kell tartania a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 jelű Támogatási 

Szerződésre és pályázatra vonatkozó kifizetési előírásokat is. 

Az elszámolás és a kifizetés magyar forintban (HUF), pályázat pénzügyi elszámolása az utófinanszírozás 

szabályai szerint történik  

 

A projekt végrehajtására a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az 

Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 

4/2011. (I.28.) Korm. rendelet előírásai vonatkoznak. 

 

Ajánlatkérő kizárólag előzetes egyeztetés alapján, előteljesítést elfogad! 

Vonatkozó jogszabályok: 368/2011. (XII. 31.) Korm.r., 42/2012. (VII. 17.) NFM rendelet, 1/2004. (I.5.) 

Korm.r., 360/2004. (XII.26) Korm.r., 4/2011. (I.28.) Korm.r., 2003. évi XCII. törvény 36/A. §.  

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott 

esetben) 

Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekt társaság) 

létrehozását. 
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III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)              igen    nem  

(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:  

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), 

ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Kizáró okok: 

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 

gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. 

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben 

foglalt kizáró ok fennáll. 

Igazolási mód: 

- Az ajánlattevőnek ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 

valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 

12. § szerint kell nyilatkozni, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének pontjainak hatálya alá. 

- Az ajánlattevő ajánlatában Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés 

teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. §. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, 

valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. §. (1) 

bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. 

A Kbt. 56.§ (1) bekezdése kc) pontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak 

minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az 

ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges 

tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani, 

amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő 

erre vonatkozó nyilatkozatát.  

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatnak jelen felhívás feladásának dátumánál nem 

régebbinek kell lennie. 

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 36.§ (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban 

is benyújthatóak. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a 

tagoknak) csatolni kell: 

 

 

P/1.) A Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. 

(XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja 

alapján saját vagy jogelődje utolsó 3 lezárt üzleti évre 

vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti mérleg, vagy 

eredménykimutatás benyújtása (ha a gazdasági szereplő 

letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) 

egyszerű másolatban; amennyiben az ajánlatkérő által 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, 

ha az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a 

tagok): 

 

 

P/1.) - Saját vagy jogelődjének mérleg 

szerinti eredménye az utolsó 3 lezárt üzleti 

év vonatkozásában legalább kettő év nem 

volt negatív  

 

A Kbt. 55.§ (5) bekezdése értelmében az előírt 
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kért mérleg, vagy eredménykimutatás a céginformációs 

szolgálat honlapján megismerhető, a mérleg, vagy 

eredménykimutatás adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a 

céginformációs szolgálat honlapján megtalálható mérleg, 

vagy eredménykimutatás csatolása az ajánlatban nem 

szükséges; 

 

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (2) bekezdés 

alapján ha az ajánlattevő P/1 szerinti irattal azért nem 

rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, 

mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az 

alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (irodabútor 

beszerzés, informatikai eszközök beszerzéséből) 

származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult 

igazolni. Az ajánlatkérő által a nettó (forgalmi adó nélkül 

számított) árbevételre meghatározott érték I. rész 

tekintetében nettó 1.600.000,- HUF, II. rész tekintetében 

nettó 2.900.000,- HUF. 

 

A Kbt. 55.§ (5) bekezdése értelmében az előírt 

alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely 

más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva 

is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 

jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni 

az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító 

felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon 

alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek 

igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási 

módokkal azonos módon köteles igazolni az adott 

alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá 

köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez 

szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

A Kbt. 55.§ (6) bekezdése értelmében az ajánlattevő az 

alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint más 

szervezet kapacitására a következő esetekben 

támaszkodhat: 

• ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más 

szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a 

szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja 

venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak 

tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként 

megjelölésre került, vagy 

• a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – 

az a) pontban foglaltakon túl – akkor is, ha az ajánlattevő 

ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt 

vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más 

szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére 

kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának 

megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő 

teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 

összefüggésben érte, és amely más biztosítékok 

érvényesítésével nem térült meg. 

 

 

alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők 

bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására 

támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük 

fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 

 

A Kbt. 55.§ (4) bekezdése értelmében az előírt 

alkalmassági követelményeknek a közös 

ajánlattevők a meghatározott követelményeknek, 

amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként 

vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, 

elegendő, ha közülük egy felel meg. 
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III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) 
 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), 

csatolni kell:  

 

 

M/1). A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bek. 

a) pontja alapján a felhívás feladását megelőző 36 

hónapos időszakban végzett legjelentősebb gyártásainak/ 

szállításainak ismertetése a 310/2011. (XII.23.) Korm. 

rendelet 16. § (5) bek. szerinti módon.  

 

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) pont 

szerinti igazolás vagy nyilatkozat minimális tartalma: 

- a teljesítés helye, ideje;  

- a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, 

székhely);  

- a szállítás tárgya;  

- szállítás tartalmának részletezése; 

- az ellenszolgáltatás összege;  

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően történt-e. 

Közös ajánlattevőként vagy alvállalkozóként való 

teljesítés esetén az igazolásból ki kell derülni, hogy a 

gazdasági szervezet milyen összegű teljesítést végzett. 

A Kbt. 55.§ (6) bekezdése értelmében az ajánlattevő az 

alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint más 

szervezet kapacitására a következő esetekben 

támaszkodhat: 

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más 

szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a 

szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja 

venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak 

tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként 

megjelölésre került, vagy 

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások 

teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, 

hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a 

szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság 

igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más 

szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a 

szerződés teljesítése során, 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, 

ha az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a 

tagok): 

 

M/1). rendelkezik a felhívás feladását megelőző 36 

hónapos időszakon belül befejezett, részenként 

min. 1 db beszerzés a közbeszerzés tárgya szerinti 

(II.2.1) pont) olyan referenciával, amely új eszköz 

gyártására/ szállítására irányult, és elérte vagy 

meghaladta az alábbi nettó ellenértéket: 

I. ajánlati rész (irodabútor gyártás/szállítás esetén : 

1.600.000,- Ft  

II. ajánlati rész (informatikai eszközök szállítás) 

esetén: 2.900.000,- Ft  

Egy referenciával mindkét alkalmassági feltételnek 

meg lehet felelni, amennyiben az megfelel az előírt 

feltételeket. 

 

Adott esetben a Kbt. 55. § (4)-(6) 

bekezdések irányadóak. 

 

 

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                          igen   nem  

 

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott                                                   igen    nem  

 

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES 

FELTÉTELEK 
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III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk 

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve       igen nem  

(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

                                                                                      

                                                                                      

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és 

képzettségét        igen    nem           

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

Klasszikus ajánlatkérők  
Közszolgáltató ajánlatkérők  

  
  

A Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti eljárás az alábbiak 

szerint:   

Nyílt  

Meghívásos  

GYORSÍTOTT MEGHÍVÁSOS , 

ALKALMAZÁSÁNAK INDOKOLÁSA: 

                          

Versenypárbeszéd  

Hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: 

                          

Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának 

indokolása:                            

Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

  A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok 

szerinti eljárás az alábbiak szerint:   

Nyílt 

Meghívásos 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetménnyel induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

 

 

 



 

14 

 

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos 

és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 

A gazdasági szereplők tervezett száma               

VAGY:  

Tervezett minimum            és (adott esetben) maximális létszáma           ••  

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos 

eljárás, versenypárbeszéd) 

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó 

megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:       igen    nem           

 

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                              

VAGY 

    Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján                                                 

1. Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft)                                                      70 

 

2. Vállalt teljeskörű jótállás (garancia) időtartam a szerződésszerű teljesítéstől számolva egész 

hónapokban (minimum 12 hónap) Az Ajánlatkérő a jótállási idő vállalható tartamát nem 

korlátozza, de közli, hogy az ajánlatok értékelése során a 48 hónap, vagy ennél a tartamnál 

hosszabb tartamú megajánlásokat is egyaránt a maximálisan adható 100 pont értékben veszi 

figyelembe.  

A minimális értéket el nem érő megajánlásokat tartalmazó ajánlat érvénytelen.  

                                                                                                                     20                                 

3. Késedelmi kötbér (Ft/nap) Ajánlatkérő a késedelmi kötbér felső határát nem korlátozza, de 

közli, hogy az ajánlatok értékelése során az I. rész tekintetében 30.000.-Ft/nap, a II. rész 

tekintetében 40.000.-Ft/nap, vagy ennél az összegnél magasabb összegű megajánlásokat is 

egyaránt a maximálisan adható 100 pont értékben veszi figyelembe. I. rész tekintetében: 

(minimum 5.000.-Ft/nap) II. rész tekintetében: (minimum 8.000.-Ft/nap) A minimális értéket 

el nem érő megajánlásokat tartalmazó ajánlat érvénytelen.                                          10 

 

 

 

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk  
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Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni:                                                                              igen    nem  

(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: 

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) 

                                                                                      

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre                igen     nem  

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) 

 Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: •••••/•••• (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: ••••/••/••  (év/hó/nap)                 

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)         

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: •••••/•••• (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: ••••/••/••  (év/hó/nap)                 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: •••••/•••• (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: ••••/••/••  (év/hó/nap)              

  

 

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) 

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum:  2013/05/21  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 10:00 

A dokumentációért fizetni kell                                                                                                    igen      nem  

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 10.000    Pénznem: HUF 

A fizetés feltételei és módja: Az összeg nem tartalmazza az ÁFA-t. A dokumentáció ellenértéke átutalással 

fizetendő az ajánlatkérő nevében eljáró KÁR-MENTOR Bt. Raiffeisen Bank Zrt, Szolnok 12050002-00115643-

00100001 számú számlájára „Abony Város Önkormányzata eszközbeszerzés” megjelöléssel. 

 

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő  

Dátum:  2013/05/21  év/hó/nap)                                Időpont: 10:00 

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) 

Dátum:  ••••/••/••   (év/hó/nap)                                                                       
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IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók 

 Az EU bármely hivatalos nyelve 

 Az EU következő hivatalos nyelve(i): Magyar 

 Egyéb:                                          

 Magyar 

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) 

 ••••/ ••/••-ig   (év /hó/nap ) 

VAGY  

Az időtartam hónapban:  ••• vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei  

Dátum:     2013/05/21  (év/hó/nap)                                  Időpont: 10:00 

Hely : 2740 Abony, Kossuth tér 1. szám, I. emelet, Településfejlesztési Osztály  

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek                       igen      nem 

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 

A Kbt. 62. § (2), (3), (4),(6) és (7) bekezdés szerint. 

 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (adott esetben)                                        

A közbeszerzés ismétlődő jellegű  igen     nem  

(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

                                                                                       

V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos       igen    

nem  

(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:  

KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. azonosító számú projekt keretén belül az „Abony Város Közösségi Háza – 

Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ eszközbeszerzése" Támogatási szerződés megkötésének 

időpontja: 2011. november 14. 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első 

tárgyalás időpontja :( ha az eljárás tárgyalásos) 
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V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való 

részvétel feltétele? (adott esetben) 

           igen     nem  

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos 

további információk: (adott esetben)  

A dokumentáció másra át nem ruházható. A Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján a 

dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett  

alvállalkozónak meg kell vásárolnia. 

A dokumentáció átvehető a vételár kifizetését igazoló pénzintézeti igazolás másolatának 

átadása ellenében, a felhívás közzétételének napjától az ajánlatkérő nevében eljáró KÁR-

MENTOR Bt. irodájában, Szolnok, Arany János út 20. szám alatt, munkanap 9:00 és 12:00 

óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00-10:00 óráig, előzetes telefonos 

egyeztetést követően (06-56-426-226). A dokumentáció beszerezhető a Kbt. 50. § (3) szerint 

is.  

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az 

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 

határa:  

alsó határ: 1 pont, felső határ: 100 pont 

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer 

(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti 

pontszámot: 

Értékelési módszer ismertetése: alsó határ: 1 pont, felső határ: 100 pont  

A legjobb tartalmi elem 100-100 pontot kap. A többi ajánlat esetén részszempontonként a tartalmi elemekre 

adható pontszámok meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója - az összességében legelőnyösebb 

ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról - (2012.06.01.) szerint 

történik. (KÉ. 2012. évi 61. szám útmutatójának (a továbbiakban: Útmutató) Az ajánlatkérő az 1 részszempont 

esetében az útmutató III. fejezet A.1./b. pont ba) alpontnál (fordított arányosítás), a 2. és 3. részszempont 

esetében a bb) alpontnál (egyenes arányosítás) megadott számítási képleteket alkalmazza. Az így megállapított 

pontszámok kerülnek e felhívásban meghatározott súlyszámokkal megszorzásra. 

Tört szám esetén az ajánlatkérő három tizedes jegyre kerekít úgy, hogy 5 esetén a kerekítés felfele történik.  

 

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők 

hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak              

     igen     nem  

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a 

minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési 

szempontokhoz képest szigorúbbak:              

P/1, M/1,  

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) 
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V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:     igen     nem  

V.4) Egyéb információk: 

1. Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 3 példányban (1 eredeti, 

2 másolat) kell benyújtani, zártan, roncsolás mentes csomagolásban, magyar nyelven, papír 

alapon.  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő az ajánlatba elektronikus adathordozó (pl: 

CD vagy DVD) mellékletet is csatoljon egy példányban, mely tartalmazza a teljes ajánlatot, 

tekintettel arra, hogy a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet alapján Ajánlatkérő a dokumentumokat 

elektronikusan formában küldi meg a Közreműködő Szervezetnek. Ajánlattevőnek 

nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány a papír alapon benyújtottal 

megegyezik. Amennyiben a példányok között eltérés lenne, a papír alapú eredeti példány 

tartalma az irányadó. Az eredeti példányt zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 

matricával az első, vagy a hátsó laphoz rögzíteni kell, a matricát le kell bélyegezni, vagy 

aláírásra jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része 

a matricán legyen. Az ajánlat minden információt tartalmazó oldalait folyamatos 

oldalszámozással kell ellátni és az ajánlathoz tételes oldalszámra hivatkozó 

tartalomjegyzéket kell csatolni. A csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni: „Abony Város 

Önkormányzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt „Abony 

Város Önkormányzata irodabútor és informatikai eszköz, valamint Abony Város Közösségi 

Háza – Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ informatikai eszközbeszerzése" 

tárgyú – „közbeszerzési ajánlat” – „ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!” 

Az ajánlatok benyújtásának helyszíne: Abony Város Önkormányzatának Polgármesteri 

Hivatala, 2740 Abony, Kossuth tér 1. szám, I. emelet, Településfejlesztési Osztály 

Határideje: 2013.05.21. (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 óra 

2. Ajánlatkérő akkor tekinti az ajánlatot határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő 

lejártának időpontjáig beérkezik jelen felhívás V.4. Egyéb információk 1. pontjában 

meghatározott helyszínre. 

3. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: Ajánlatkérő a Kbt. 67.§ alapján, teljes 

körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 

4. Ajánlattevőnek és alvállalkozónak, valamint a kapacitást nyújtó gazdasági szereplőnek 

csatolnia kell az aláírási címpéldányát (másolatban) vagy a jogi képviselő által készített és 

ellenjegyzett a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát.  

5. A dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően egyszerű 

másolatban kérjük benyújtani, a bankgarancia vagy kötelezvény formájában nyújtott 

biztosíték kivételével, melyeket eredetiben, vagy hiteles másolatban kérjük benyújtani. (Ahol 

Ajánlatkérő valamely irat egyszerű másolatban történő benyújtását írja elő, az eredeti irat 

benyújtását is elfogadja! 

6. A Kbt. 60.§ (5) bekezdése az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 

középvállalkozásnak minősül. 

7. A Kbt. 60.§ (6) bekezdése az ajánlattevőnek felolvasólapot kell csatolnia, amely 

tartalmazza az ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, 

amelyek az értékelési szempontok (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.  

8. Az ajánlatkérő közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőktől nem követeli meg 

gazdasági társaság létrehozását. Ajánlatkérő a közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az 

ajánlattevők kifejezetten (írásbeli nyilatkozatban) elismerik közös vállalkozásuk 

szerződésszegéssel okozott károkért, valamint a harmadik személynek okozott károkért 

fennálló egyetemleges felelősségét, és a Kbt. 25.§ (2) bekezdése szerint teljes jogkörű közös 

képviselőt hatalmaznak meg. Az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó 

ajánlattevők által kötött és valamennyi közös ajánlatot tevő megállapodását, amely 
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tartalmazza az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó, kötelező érvényű nyilatkozatot a 

közös ajánlattevők közötti tételes feladatmegosztást, illetve a közös képviselő 

meghatalmazását. A közös ajánlattevők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után 

változás nem következhet be. A cégszerűen aláírt megállapodás eredeti vagy másolati 

példányának benyújtása szerződéskötés feltétele. 

 

9. A Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő ajánlatában 

köteles megjelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az 

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében a közbeszerzés 

értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a 

közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók 

közre fognak működni.  

10. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötését követően a Szállító viseli 

annak jogkövetkezményeit, amely olyan hiányosságából adódik, melyet a Szállítónak a tőle 

elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően 

nem jelzett. 

11. Az ellenszolgáltatás összege az ajánlattevő által benyújtott ajánlatban meghatározott ár. 

Az ellenszolgáltatás díjának fedezetet kell nyújtani mindazon munkák elvégzésére és 

felmerülő költségekre, melyek szükségesek a felhívásban és a dokumentációban 

meghatározottak megvalósulásához. 

A megadott költségeknek tartalmazni kell a beszerzés, a gyártás, az épületen belüli és kívüli 

szállítások, a helyszíni szerelés, a kábelezés, a telepítés, valamint a beüzemelés, az átadással 

kapcsolatos teendők összes költséget. 

Megrendelő semminemű műszaki vagy egyéb ok miatt (így például a szállítási szerződés 

megkötése és a megvalósulás közötti időszakban bekövetkezett áremelésből eredő) 

többletköltség igényt nem fogad el. 

12. Az ajánlati felhívás IV.3.7. pontjában meghatározott időtartam automatikusan 

meghosszabbodik, amennyiben a Kbt. 65. § (2) bekezdésében szabályozott eset fordul elő. 

13. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó. 

Az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a 

Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő. 

14. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a 

magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, 

igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy Ajánlatkérő előírja az 

idegen nyelvű dokumentumon kívül a 24/1986. MT rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű 

vagy az Ajánlattevő által cégszerűen hitelesített felelős fordítás csatolását is. Felelős fordítás 

alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az Ajánlattevő képviseletére 

jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás 

tartalmának a helyességéért az Ajánlattevő a felelős. 

15. Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése 

esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 

szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 

megjelölte. (Kbt. 124. § (4) bekezdés) 

16. Az alkalmasság igazolása során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az 

ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank 

által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem 

magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot 

közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. A bármely okirat, igazolás, 

nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok 
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(adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. 

17. A közbeszerzési eljárás műszaki leírásban és egyéb dokumentumaiban a meghatározott 

szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, illetőleg műszaki ajánlásra történő 

utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda 

kell érteni a 310/2011. (XII.23.) Kormány rendelet 26 §. (6) bekezdése alapján. A műszaki 

leírásnak nem lehet olyan hatása, amely indokolatlanul akadályozná a közbeszerzés verseny 

előtti megnyitását. Az ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírást nem határozhatja meg oly 

módon, hogy egyes gazdasági szereplőket, vagy árukat az eljárásból kizár, vagy más módon 

indokolatlan és hátrányos vagy előnyös megkülönböztetésüket eredményezi. Ha a 

közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz 

meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 

szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a 

megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a 

megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. 

Ajánlattevő nem azonos, de egyenértékű termék ajánlása esetében köteles nyilatkozni arról, 

hogy a felsorolt és az azzal egyenértékű termék közötti különbségből eredő minden 

kockázatot és annak valamennyi, ajánlattevőnél és ajánlatkérőnél felmerülő mindennemű 

költségét ajánlattevő viseli. 

Ajánlattevőnek egyenértékű termék ajánlása esetén nyilatkoznia kell, hogy mely tételsornál, 

kívánja alkalmazni az egyenértékű megajánlást. 

18. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az 

ajánlattevőket terheli. 

19. Az ajánlatok munkanapokon 9:00 – 12:00 óra, az ajánlattételi határidő napján 9:00 – 

10:00 óra között nyújthatók be, az eljárást megindító felhívás V.4. Egyéb információk 1. 

pontjában meghatározott helyszínen. 

20.Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére előírja, hogy a szerződés teljesítése során a 

környezetvédelmi szempontok érvényesítése és a papírfelhasználás, valamint a keletkezett 

hulladék csökkentése érdekében a felek közötti kommunikáció lehetőleg elektronikus úton 

történik. A szerződés teljesítése során a dokumentálás is elektronikus adathordozókon 

történik, nyomtatott formában csak a végleges, a felek által elfogadott utolsó verziók 

kerülnek kinyomtatásra. 

21. A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi 

helyi idő szerint értendő. 

22. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy 

személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 

jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az 

eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 

követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt 

igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő 

megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 

erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt 

23. Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem 

vesz igénybe az 56. §. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, 

valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 

56. §. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. 

24. Az Ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban 

meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie 

és benyújtania, (Kbt. 60. §. (1) bekezdése) Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő csatolja 

ajánlatához a Kbt. 60 § (3) bekezdése értelmében kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy 
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ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 

ellenszolgáltatásra vonatkozóan.  

25. Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb igazolás 

helyett a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni és a Kbt. 36. § (5) 

bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy 

ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési 

eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást  

26. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy az általa teljesítendő szállítások, 

szolgáltatások, illetve azok bármely részének Ajánlatkérő általi igénybe vétele nem sérti 

bármely harmadik személy szerzői jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari mintaoltalomhoz 

fűződő, vagy bármely más iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát. 

27. Teljesítési határidő az ajánlattételi felhívás II.3. pontja alapján 20 nap a szerződés megkötésétől számolva, 

de legkésőbb 2013. július 01.   

 

 

 

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:   2013/04/25 (év/hó/nap) 

 

A. MELLÉKLET 

További címek és kapcsolattartási pontok 
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE 

Hivatalos név: 

KÁR-MENTOR BT. 

Postai cím: 

Arany János út 20. szám 

Város/Község: 

Szolnok 

Postai 

irányítószám:5000  

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett: Tóth Róbert Miklós 

Telefon: + 36 56 426226  

 

 

E-mail: karmentor@brokerroyal.hu 

 

Fax: + 36 56 513395   

Internetcím (URL): 

 

 

 

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 

 BESZEREZHETŐK  

Hivatalos név: 

KÁR-MENTOR BT. 

Postai cím: 

Arany János út 20. szám 

Város/Község: 

Szolnok 

Postai irányítószám: 

5000 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  Tóth Róbert Miklós 

Telefon: + 36 56 426226 

 

 

E-mail: karmentor@brokerroyal.hu 

 

Fax+ 36 56 513395   

Internetcím (URL): 
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III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL 

BENYÚJTANI 

Hivatalos név: 

 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

 

Postai 

irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:       

 

 

E-mail:       

 

Fax:       

Internetcím (URL): 

 

 

 

IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST VÉGZI 

 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/község: Postai irányítószám: Ország: 

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------ 

 

 


