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I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 
 

Az ajánlatkérőnek az ajánlati dokumentáció kiadásával az a célja, hogy az ajánlattevők előtt 
egyértelműek legyenek az érvényes ajánlattétel követelményei. Az ajánlatkérőnek az a kérése, 
hogy az ajánlattevők az ajánlati dokumentációt figyelmesen tanulmányozzák és írásbeli 
ajánlatukat az ebben foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítsék el. 

A dokumentáció a szellemi tulajdont védő jogszabályok hatálya alá tartozik. Ennek 
megfelelően az Ajánlatkérő nem járul hozzá a dokumentáció másolásához csak akkor, ha az 
kizárólag az ajánlattevő cégén belül az ajánlat elkészítéséhez szükséges. Az alvállalkozók 
számára a rájuk vonatkozó mértékben készíthető kivonat. Az Ajánlatkérő nem járul hozzá 
ahhoz, hogy a dokumentációt akár részeiben, akár egészében másra használják, mint az 
ajánlat elkészítése. Az eltérő felhasználás jogellenes. A dokumentáció másra át nem 
ruházható. 

A dokumentáció azon részei, amelyeken az Ajánlatkérő ezt kifejezetten feltüntette, 
másolhatók és az ajánlattétel során a másolatok értelemszerűen felhasználhatók. Amennyiben 
a dokumentációt megvásárló ajánlattevő az írásban (faxon, postai úton) kéri, úgy az 
Ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus úton is megküldi.  

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az ajánlattevőnek kell 
viselnie. Az ajánlattevő a dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül egyéb, így 
különösen anyagi igényt nem érvényesíthet. A jelen közbeszerzési eljárás eredményes vagy 
esetleges eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben ezen 
költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. 

Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem 
részeiben. 

 

1. A Dokumentációban és az eljárás során előforduló egyes kifejezések értelmezése  
 

1.1. Ajánlatkérő: a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési 
eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a Megbízóval. 

 

1.2. Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény. 

 

1.3. Ajánlattevő: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaság vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illetőleg amely 
az eljárásban ajánlatot nyújt be. Ajánlattevőnek minősül a külföldi székhelyű 
vállalkozás magyarországi fióktelepe is. 

 

1.4. Alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan 
közvetlenül vesz részt. 
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1.5. Erőforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely nem minősül 
alvállalkozónak és az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben 
erőforrást biztosít. Nem minősülhet erőforrásnak a Kbt. 66. § (1) bekezdésének a)-c) 
pontja, a 67. § (1) bekezdésének a), d)-f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, 
továbbá (3) bekezdésének a), d)-f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő 
és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi 
befolyás áll fenn.  

 

1.6. Ajánlati dokumentáció: Az ajánlattétel általános és különös tartalmi, illetve formai 
követelményeit tartalmazó jelen dokumentum, amelyet az Ajánlatkérő bocsát az 
ajánlattevők rendelkezésére és amelynek megvásárlása az érvényes ajánlat 
benyújtásának feltétele. 

 
1.7. Ajánlati felhívás: a jelen közbeszerzési eljárás megkezdésére közzétett hirdetmény. 

 
1.8. Közbeszerzési műszaki leírás: azoknak a műszaki előírásoknak az összessége, amelyet 

a dokumentáció tartalmaz és amelyek meghatározzák a közbeszerzés tárgya tekintetében 
megkövetelt jellemzőket, amelyek alapján a közbeszerzés tárgya oly módon írható le, 
hogy az megfeleljen az ajánlatkérő által igényelt rendeltetésnek;  

 

1.9. Üzleti titok: a Ptk. 81. §-ának (2)-(3) bekezdésében így meghatározott fogalom. 

 
1.10. A választott eljárás: A Kbt. IV. Fejezete szerinti, közösségi értékhatárt elérő értékű, 

általános, nyílt közbeszerzési eljárás 

 

2. Az Ajánlatkérő adatai, kapcsolattartás 
 

Ajánlatkérő neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

Levelezési címe: 1033 Budapest, Miklós u. 32. 

Kapcsolattartó személy: Lázár Alpár 

Telefon: (+361) 388-8760 

Fax: (+361) 368-4283 

 

Az ajánlatkérő követelményként írja elő, hogy az ajánlattevők csak írásban (levélben vagy 
faxon), az ajánlati felhívásban kapcsolattartási pontként megjelölt személynek címezve 
tegyenek fel kérdéseket, illetve ilyen módon közöljék az eljárással kapcsolatos 
észrevételeiket. Minden más módon érkező megkeresésre az ajánlatkérő a válaszadást 
megtagadja. 

Az ajánlattevők valamennyi, az eljárás során az ajánlatkérőnek benyújtásra vagy 
megküldésére kerülő okmányon, levélen, faxon tüntessék fel az eljárás azonosítóját [az EU 
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Hivatalos Lapja (TED-adatbank) szerinti hirdetmény számot] és az eljárás tárgyának 
megnevezését. 

 

3. A beszerzés tárgya 
 

Buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése, amely áll egy darab, első 
alkalommal forgalomba helyezett, jelen ajánlati dokumentációban foglalt műszaki leírásban 
meghatározottak szerinti speciális felszereltséggel ellátott autóbuszból, valamint egy új direkt 
digitális röntgen gépből.  

A beszerzés tárgyának részletes leírását a jelen dokumentáció „műszaki leírás” című fejezete 
tartalmazza. 

 

4. Kiegészítő tájékoztatás 

 
4.1. A Kbt. 56. §-ának (1) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatási igény esetén az 
ajánlattevők kérdéseiket kizárólag írásban, az ajánlati felhívásban kapcsolattartási pontként 
megjelölt személyhez (szervezethez) címzett levélben vagy fax útján tehetik fel. Az 
ajánlattevők által feltett kérdésekről és az azokra adott ajánlatkérői válaszról az ajánlatkérő 
minden – dokumentációt megvásárló – ajánlattevőt a Kbt-ben előírt határidőig írásban 
tájékoztat.  

4.2 Az ajánlattevő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdések határidőben 
megérkezzenek az ajánlatkérőhöz. Az ajánlattevőnek az írásbeli kérdésen fel kell tüntetni az 
eljárás azonosítóját [az EU Hivatalos Lapja (TED-adatbank) szerinti hirdetmény számot], 
valamint a levelezési címet és azt a telefax számot, amelyre a választ kéri. Az ajánlattevő 
kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget adjon meg, amely a megküldendő 
dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak az ajánlattevő felelőssége, hogy a 
szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön. 

4.3. A kiegészítő tájékoztatás nem eredményezheti az ajánlati felhívásban és a 
dokumentációban foglaltak módosítását. 

 

5. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke 
 
Az ajánlatba a következő dokumentumokat kell becsatolni: 

1) tartalomjegyzék 

2) Ajánlati adatlap (felolvasólap) az 1. számú minta szerinti. Az ajánlatok bontása során 
ez az adat kerül ismertetésre, összhangban a Kbt. 80.§ (3) bekezdésében foglaltakkal. 

3) A dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló dokumentum másolata 

4) Kizáró okok fenn nem állásának szabályai: Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, 
továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkozatai, hogy nem 
tartoznak a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak 
hatálya alá. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem 
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vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (3/a és 3/b számú minták 
szerint) 

Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást 
nyújtó szervezetnek lehetősége van arra is, hogy ajánlatában a Kbt. 63. § (2)-(5) 
bekezdés és a 63/A. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint igazolja, hogy nem 
tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) 
pontjainak hatálya alá. 

Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az 
eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdés és a 63/A. § 
(1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, 
valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá, ha ezt a fent körülírt 
módon az ajánlatban nem igazolta. 

Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást 
nyújtó szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy a kizáró 
okok igazolására szolgáló dokumentumokat már az ajánlata részeként kívánja 
becsatolni vagy pedig nyertessége esetén az eredményhirdetést követő naptól számított 
nyolc napon belül kíván ennek eleget tenni.  A nyilatkozat mintáját a 2. számú minta 
tartalmazza. 

5) gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására előírt igazolások és nyilatkozatok 

- Az ajánlattételi felhívás III.2.2) P1) pontja tekintetében pénzintézeti igazolások az ott 
meghatározottak szerint 

- Az ajánlattételi felhívás III.2.2) P2) pontja tekintetében az előző két (2007, 2008) évi 
számviteli törvény szerinti beszámolók az ott meghatározottak szerint 

- Az ajánlati felhívás III.2.2) P3) pontja tekintetében az előző két évi (2007,2008), a 
közbeszerzés tárgyának – autóbusz gyártása vagy autóbusz felújítása vagy 
buszátalakítás vagy röntgen berendezés értékesítése - forgalmáról szóló nyilatkozatot. 

6) műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására előírt igazolások és nyilatkozatok 

- Az ajánlattételi felhívás III.2.3) M1) pontja alapján  

-- ismertetni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(eke)t, azok végzettségét, 
képzettségét, és csatolnia kell az ezt igazoló okiratok egyszerű másolatát,  

-- csatolnia kell a szakember(ek) által aláírt, az alkalmasság megítéléséhez 
szükséges részletezettségű szakmai önéletrajzot; 

- Az ajánlattételi felhívás III.2.3) M2) pontja szerinti áruleírást 

- Az ajánlattételi felhívás III.2.3) M3) pontja alapján a beszerzés tárgyát képező 
röntgen berendezés tekintetében nyilatkozatot 

7) minősített ajánlattevő esetén a Közbeszerzések Tanácsa jegyzék szerinti igazolása (a 
minősítéssel érintett körben); 

8) az ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdése és a 71.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban szerinti 
nyilatkozata a 4. számú minta szerinti tartalommal; 

9) A képviseleti jogosultság és a számlavezető pénzintézetek ellenőrzése céljából 
magyarországi bejegyzésű cég esetén az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át 
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meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az erőforrást nyújtó 
szervezet az ajánlattételi határidő napját megelőző 60 napnál nem régebbi 
cégkivonata, egyéni vállalkozó esetén az érvényes vállalkozói igazolványa eredeti 
vagy hiteles másolata. Amennyiben a cégkivonat szerint cégügyben el nem bírált 
módosítás van folyamatban, csatolni kell a cég jogi képviselője által a Cégszolgálat 
útján az illetékes cégbíróság részére megküldött változásbejegyzési kérelmet és a 
Cégszolgálat részéről a jogi képviselőnek megküldött, elektronikus aláírással ellátott 
visszaigazolást is (mindkettőt papír alapú nyomtatott formában).  

10) Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást 
nyújtó szervezetnek a cégaláírási nyilatkozata (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott 
címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta 
egyszerű másolata, az ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást adó), jogosultsággal 
rendelkező személytől. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) 
esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó 
(a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás 
eredeti vagy hiteles másolati példánya; 

11) Külföldi letelepedésű ajánlattevők: A külföldi letelepedésű (székhelyű) 
ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozóknak cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, 
hogy a Kbt. 63. §-ában meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága 
jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban kell benyújtani. 

12) nem magyar nyelvű dokumentumok fordítása az ajánlati felhívás VI. 3) 12.) pontja 
foglaltak szerint 

13) Az ajánlattevő kifejezett nyilatkozata, hogy mely alkalmassági feltételek tekintetében 
mely erőforrás szervezetre kíván támaszkodni; 

14) Ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozójának csatolnia kell valamennyi számlavezető bankjának 
megnevezését tartalmazó, cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amely tartalmazza, hogy az 
ajánlat részeként becsatolt pénzintézeti nyilatkozatokban feltüntetetteken kívül más 
pénzintézetnél további számlát nem vezetnek. (ajánlati felhívás VI. 3) 20.) 

15) közös ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi tag által aláírt Konzorciumi 
Szerződés (ajánlati felhívás VI. 3) 21.) a dokumentáció 14.2 pontjában foglalt 
tartalommal;               

16) Ajánlattevő nyilatkozata arra nézve, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontjában 
meghatározott biztosítéknyújtási módok közül milyen módon kívánja nyertessége 
esetén teljesíteni a biztosítékot (teljesítési biztosíték);   

17) Nyilatkozat a Kbt. 99/A.§ (4) bekezdése alapján, amelyben ajánlattevő nyilatkozik 
mindazon szervezetekről, amelyek felett a Ptk. szerinti többségi befolyást gyakorol, 
valamint mindazon szervezetekről, amelyek ajánlattevő felett gyakorolnak többségi 
befolyást az 5. számú minta szerint; 

18) Erőforrás szervezet igénybevétele esetén a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti 
dokumentumok, valamint a 6. számú minta szerinti nyilatkozat. 

19) A beszerzendő autóbusz tekintetében típusbizonyítvány- és az adott jármű egyedi 
forgalomba-helyezési engedély szükséges, ezért az ajánlattevő csatolja nyilatkozatát 
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arról, hogy legkésőbb a szállításkor ezen bizonyítványt és engedélyt a saját 
költéségre és veszélyére – kártérítési felelősség terhével – átadja az ajánlatkérőnek. 

Ajánlatkérő közli, hogy a Kbt. 54.§ (1) bekezdésben előírtak szerint hamis nyilatkozatnak 
minősül a 4, 5, 6, 8, 13, 14, 17. pontokban meghatározott nyilatkozatok esetében a 4. § 9/A. 
pontja szerinti körülmények fennállása. 

 

6. Az ajánlat kidolgozásának feltételei (formai követelmények) 
 

6.1. Az ajánlatot cégszerűen aláírva, 3 példányban (1 db eredeti és az eredetivel 
mindenben megegyező 2 db másolati példányban), kötött vagy fűzött formában, a 
lapszámozást is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva, zárt borítékban vagy dobozban 
„Ajánlat” és „Csak az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” feliratokkal ellátva, 
az eljárás azonosítóját [az EU Hivatalos Lapja (TED-adatbank) szerinti hirdetmény 
számot] feltüntetve kell benyújtani.  

6.2. A benyújtott ajánlat példányainak borítólapján fel kell tünteti az ajánlattevő nevét, 
címét, faxszámát, beszerzés tárgyát, az eljárás azonosítóját [az EU Hivatalos Lapja (TED-
adatbank) szerinti hirdetmény számot] az „ajánlat” kifejezést, az ajánlattevő nevét, címét, 
valamint az ajánlat „eredeti” és „másolat” megjelölését. Amennyiben az ajánlat egy 
példánya több elkülönülő részből áll, egyértelműen jelölni kell, hogy az eredeti vagy 
valamely másolati példány része.  

6.3. Az ajánlatok eredeti és másolati példánya közötti formai vagy tartalmi eltérés esetén 
az ajánlatkérő az eredeti példányt tekinti hitelesnek és ennek alapján értékeli az ajánlatot. 
E rendelkezés azonban nem mentesíti az ajánlattevőt, hogy ajánlatát az előírt 
példányszámban, illetve tartalmi és formai követelményeknek megfelelően nyújtsa be. 

6.4. Az ajánlatot zárt, megbonthatatlan, sértetlen csomagolásban kell benyújtani. A kért 
példányszámú ajánlatot együttesen (egy borítékba, csomagba, dobozba) kell 
becsomagolni. A csomagolásnak egyebekben biztosítani kell a következőket: 

- az ajánlat egyes példányai egymás mellett maradjanak, 

- egyértelműen megállapítható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit 
ki nem vettek és/vagy abba semmit be nem tettek, 

- a csomagolás külső felülete tartalmazza a 6.1. pont szerinti feliratokat és adatokat. 

6.5. Az ajánlatot állagsérelem nélkül nem bontható módon összefűzve vagy kötve, az 
ajánlat minden oldalát folyamatosan, – alszámok beiktatása nélkül – arab számokkal 
sorszámozva, egyesével növekvő számsorrendben, gépelt vagy nyomtatott formában (az 
oldalszámozás kivételével, mely tekintetben elfogadott a kézzel írt számozás) kell 
elkészíteni és benyújtani. Utólagos beszúrás és javítás kizárólag abban az esetben 
lehetséges, ha a javított, vagy beszúrást tartalmazó oldalon megtalálható (a javítás vagy 
beszúrás mellett) ajánlattevő cégszerű aláírása, és a „beszúrva”, illetve „javítva” jelölés. 

6.6. Az ajánlatokat az egységes külső csomagoláson belül a kért példányszám szerinti 
mennyiségben, egymástól határozottan elkülönülő iratkötegekben (dossziékban) kell 
benyújtani. 
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6.7. Az ajánlat ne tartalmazzon semmilyen olyan anyagot, amelyet az ajánlatkérő nem kért 
be (pl. prospektus, reklámanyag, stb.). Amennyiben az ajánlattevő ilyen jellegű anyagokat 
is be kíván nyújtani, úgy ezeket – ha benyújtását feltétlenül szükségesnek tartja – az 
ajánlattól elkülönítve csatolja. 

 

7. Az ajánlat és a szerződés nyilvánossága 
 

7.1. A közbeszerzési eljárás lezárásaként megkötésre kerülő szerződés - a Kbt. 73. § (1) 
bekezdése szerinti melléklete kivételével, feltéve, hogy az abban foglaltak nem 
ellentétesek a Kbt. 96/A. § (2) bekezdésével és 97. §-ával - nyilvános, annak tartalma 
közérdekű adatnak minősül. A szerződés nyilvánosnak minősülő részét az ajánlatkérő a 
szerződés megkötését követően a honlapján haladéktalanul közzéteszi.  

7.2. Az eredményhirdetéskor és azt követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan 
adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a Kbt. 73. §-ának (2) 
bekezdése körébe tartozik, illetőleg amelyet az ajánlat elbírálása során - döntése 
meghozatalával összefüggésben - az Ajánlatkérő figyelembe vett. 

 

8. Az ajánlat benyújtása 
 

8.1. Az ajánlatokat az ajánlati felhívásban meghatározott helyen és időben kell benyújtani. 

8.2. Az Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti idejében benyújtottnak, ha az határidőben 
beérkezett az ajánlati felhívásban megjelölt címre. Személyes benyújtás esetén késve, 
vagy határidőn túl postán, illetve futárral érkező ajánlatokat az Ajánlatkérő átveszi (az 
ajánlattevő nevét és székhelyét jegyzőkönyvezi), azonban az ajánlatot érdemi vizsgálat 
nélkül érvényteleníti. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a késve benyújtott 
vagy a határidőn túl beérkező ajánlat a közbeszerzési eljárás dokumentumának minősül, 
így annak példányait nem küldi vissza, hanem a törvényben előírt határidőig megőrzi.  

 

9. Az ajánlatok visszavonása, módosítása 
 

9.1. Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig – a cégjegyzésre 
(nyilatkozattételre) jogosult személy által (cégszerűen) aláírt írásos nyilatkozattal – 
vonhatja vissza.  

 

9.2. Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig – a 
cégjegyzésre (nyilatkozattételre) jogosult személy által (cégszerűen) aláírt írásos 
nyilatkozattal – módosíthatja. A módosítás esetében ismételten egységes szerkezetű, a 
felhívás és a dokumentáció feltételeit kielégítő ajánlatot kell az ajánlattételi határidőig 
benyújtani. 

 

10. Az ajánlatok bontása 
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10.1. Az írásbeli ajánlatok bontásának megkezdésére – a Kbt. 80. § (2) bekezdésében 
meghatározott személyek jelenlétében – az ajánlati felhívásban megadott címen, az 
ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kerül sor. 

 

10.2. A bontási eljárás során a Kbt. 80. §-ának (3) bekezdése szerinti eljárási 
cselekményekre kerül sor, így az írásbeli ajánlatokban szereplő felolvasólapok alapján 
ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe és valamennyi részszempont szerinti 
számszerűsíthető megajánlás. 

 

11. Az ajánlatok értékelése 
 

Az Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 57. § (2) bekezdésének b) pontja 
szerint, az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának szempontja alapján 
bírálja el, az alábbi szempontok alapján: 

 

Részszempont 

1.    Nettó ajánlati ár; 

2. Vállalt jótállási időtartama hónapokban 

Alszempontok: 

Vállalt jótállás a röntgen berendezésre  

Vállalt jótállás a buszra  

Súlyszám 

80 

20 

 

10 

10 

 Összesen: 100 
 

Az ajánlatban a nettó ajánlati árat, vagyis az ellenszolgáltatás összegét [a felhívásban és a 
dokumentációban meghatározott feladatok teljeskörű ellátásáért kért fix összegű szállítási 
díj] nettó módon, egy összegben és forintban (HUF) kell megadni. A szállítási díjnak 
tartalmaznia kell a felhívásban és a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat 
ellenértékét. A szállítási díjnak emellett tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, 
amelyek az ajánlat tárgyának megvalósításához, a feladat- és műszaki leírásban rögzített 
feltételek betartásához szükségesek. A nettó ellenértéken felül az ajánlatkérővel szemben 
csak az általános forgalmi adó (ÁFA) érvényesíthető azzal, hogy a számlázásra és a 
pénzügyi teljesítésre egyebekben a teljesítés időpontjában hatályos áfa szabályok és áfa % 
alapján kerülhet sor. 

 

Az ajánlatok elbírálásának szempontjai 
 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontjai - a Kbt. 90.§ 
(1) bekezdésének figyelembevétele mellett - a Közbeszerzések Tanácsának 2/2004. számú 
módosított ajánlásában foglaltak figyelembevételével történik az alábbiak szerint:  
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a) A „nettó ajánlati ár” értékelési szempont tekintetében relatív értékelési módszerek 
közüli fordított arányosítás kerül felhasználásra. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi 
elemre a maximális pontot (felső ponthatár, 10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére 
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a 
pontszámokat. Az alsó ponthatár 1 pont. 

A számítás módja: 

P – Pmin      Alegjobb      
_______________  =  _____________ 
Pmax – Pmin    Avizsgált  
 
 
azaz 
 
              Alegjobb      
P=   _______________  (Pmax – Pmin) + Pmin 
              Avizsgált  

 

ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 

b) A „Vállalt jótállási időtartama hónapokban” bírálati szempont értékelését a relatív 
értékelési módszerek közül az egyenes arányosítás elvével végzi az ajánlatkérő, azaz a 
legmagasabb megajánlást elérő érvényes megajánlást maximális 10 ponttal értékeli, a 
többi vállalás ehhez képest arányosan kevesebb, de legalább 1 pontot kap.  

A számítás módja: 

P – Pmin      Avizsgált      
_______________  =  _____________ 
Pmax – Pmin   Alegjobb  
 
 
azaz 
 
              Avizsgált      
P=   _______________  (Pmax – Pmin) + Pmin 
              Alegjobb  

 

ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
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Az egyes alszempontokra vonatkozó bírálati szabályok:  

A „Vállalt jótállás a röntgen berendezésre” alszempont tekintetében a megajánlott 
jótállási idő nem lehet kevesebb 12 hónapnál. Az Ajánlatkérő 18 hónapnál magasabb 
megajánlásokat plusz ponttal nem jutalmazza, vagyis az azt elérő és meghaladó 
megajánlások egységesen maximális 10 pontot kapják. Az Ajánlatkérő a 36 hónapot 
meghaladó jótállást a Kbt. 87. § (1) bekezdés alapján túlzott mértékűnek minősíti.  

A „Vállalt jótállás a buszra” alszempont tekintetében a megajánlott jótállási idő nem 
lehet kevesebb 12 hónapnál. A 24 hónapnál magasabb megajánlásokat az Ajánlatkérő 
plusz ponttal nem jutalmazza, vagyis az azt elérő és meghaladó megajánlások 
egységesen a maximális 10 pontot kapják. Az Ajánlatkérő a 36 hónapot meghaladó 
jótállást a Kbt. 87. § (1) bekezdés alapján túlzott mértékűnek minősíti. 

 

12. Az eredményhirdetés  
 

Az eredményhirdetésre az ajánlati felhívás VI.3. pontjában meghatározott időpontban és 
helyen kerül sor. 

Az ajánlatkérő az eredményhirdetésre az ajánlattevőket külön értesítés nélkül ezúton hívja 
meg azzal, hogy amennyiben az eredményhirdetés időpontja módosul az ajánlati 
felhívásban meghatározott időponthoz képest, arról valamennyi ajánlattevőt egyidejűleg 
írásban értesíti. 

 

13. Szerződéskötés 
 

Az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy 

a) az eljárás nyertesének visszalépése vagy 

b) az eljárás nyertesének a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1)) bekezdésének 
hatálya alá nem tartozásával kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen kizáró okokkal 
kapcsolatos igazolás(ok) benyújtásának elmulasztása esetében az ajánlatok értékelése 
során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) 
kötheti meg a szerződést. 

Az Ajánlatkérő a nyertes szervezettel (személlyel) szemben csak abban az esetben 
mentesül a közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az 
eredményhirdetést követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében 
- beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés megkötésére vagy 
teljesítésére nem képes. 

A Vállalkozó a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételek szerint 
2.500.000,-Ft összegű biztosítékot köteles fizetni. A biztosíték a Vállalkozó választása 
szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél bankszámlájára 
történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított - 
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Ajánlattevő ajánlatában 
nyilatkozni köteles a biztosíték nyújtásának választott formájáról. 
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A Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén, a teljesítést követő 15 napon 
belül köteles a biztosíték visszafizetésére, illetve egyéb biztosíték esetén a jogérvényesítés 
lemondásáról szóló nyilatkozat kibocsátására.  

A biztosítékot nyertes ajánlattevő a szerződéskötés napjáig köteles rendelkezésre 
bocsátani. Amennyiben ajánlattevő nem tesz eleget ezen kötelezettségének, úgy azt  az 
Ajánlatkérő a Kbt. 91.§ (2) a) pontja szerinti visszalépésnek tekinti. 

 

14. Egyéb feltételek 
 

14.1. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-a szerinti feltételekkel, 
teljeskörűen biztosítja. Hiánypótlásra az eredményhirdetést követően nincs lehetőség.  

14.2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell közös ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi 
tag által aláírt Konzorciumi Szerződést. 

 

A Konzorciumi Szerződés egyebekben akkor fogadható el, ha tartalmazza 

- a közös ajánlattevők megnevezését, 

- a konzorcium vezetőjét, illetve a képviseletében eljáró személyt,  

- a konzorcium vezetőjének feljogosítását, hogy a konzorcium nevében az 
Ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, továbbá a konzorcium nevében – a szerződés 
aláírása kivételével – a jognyilatkozatokat megtegye. A konzorcium vezetőjének 
kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a konzorcium vezetését elfogadja, 

- hogy a képviselő felel az ajánlatkérővel való kapcsolattartásért, a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötendő szerződés konzorciumon belüli koordinálásért és 
konzorcium általi végrehajtásáért, 

- a tervezett feladatmegosztás részletes ismertetését, 

- valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget 
vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés 
szerződésszerű teljesítéséért, 

- hogy a konzorcium nevében ki jogosult számlát benyújtani az ajánlatkérő felé; 

- hogy a közös ajánlattevők nyertes ajánlattevőként történő kihirdetésének esetére  

- a szerződés hatályának beállta vagy annak megszűnése nem függ valamely további 
feltételtől vagy időponttól; 

- hatálybalépése nem függ harmadik személy beleegyezésétől, illetve hatósági 
jóváhagyástól, továbbá 

- a konzorcium valamennyi tagjának az aláírásával hatályba lép. 

14.3. Az ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációért befizetett ellenértéket kizárólag Kbt. 
54. §-ának (6) bekezdésében foglaltak bekövetkezése esetén fizeti vissza az ajánlattevők 
részére. Az ajánlatkérő nem fizet kamatot az ajánlati dokumentáció ellenértékének 
befizetése és ezen összeg visszautalása közötti időszakra az ajánlattevők részére. 

14.4. Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez kizárólag az ajánlatában az adott pozícióra 
megjelölt szakembereket veheti igénybe. Az ajánlatkérő a felhívásban meghatározott 
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pozícióra kizárólag az ajánlatban erre a pozícióra megjelölt szakembert tekinti 
nyilatkozattételre jogosult személynek, továbbá az adott szakember tartozik felelősséggel 
a jogszabályban és a szerződésben az adott pozícióra előírt feladatok ellátásáért. Ha a 
szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - 
beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne 
teljesíthető az ajánlatban megjelölt szakemberrel, az ajánlatkérő más szakember 
közreműködéséhez is hozzájárulhat feltéve, hogy az megfelel a közbeszerzési eljárásban 
az adott szakemberre meghatározott követelményeknek. E rendelkezések megsértése 
súlyos szerződésszegésnek minősül. 

14.5. Az ajánlattevő által a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozók szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és 
gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságára vonatkozó igazolásokat is 
az ajánlatban kell megadni [Kbt. 71. § (4) bekezdés]. 

14.6. Az ajánlattevő az ajánlatában - kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben - 
közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. A közbeszerzési eljárás alapján 
megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak. 
Az ajánlattevő azonban nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, 
lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a 
továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati szempont alapján 
értékelésre kerül. Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással 
olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a 
közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott 
adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik [Kbt. 73. §]. 
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III. NYILATKOZATMINTÁK 

1. számú minta 

FELOLVASÓLAP 
 

 
Ajánlattevő neve: 
 
Székhelye:  
 
Telefon száma: 
 
Fax száma:  
 
(Közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevő adatainak feltüntetése szükséges!) 
 
 
Nettó ajánlati ár: … Ft  
 
Vállalt jótállási időtartama hónapokban:  
 

Röntgen berendezés tekintetében: …………………...hónap 
 
Busz tekintetében:…………………...hónap 

 
 
Kelt: ........................., 2009. ............................ 

 
 
 

………..…………………………. 
  az ajánlattevő cégszerű aláírása 
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2. számú minta 
 

Nyilatkozat a Kbt. 60. § (1)  a)-d) pontjai és a 61. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok 
igazolásának időpontja vonatkozásában* 

 
 
Alulírott ………………………………………………. (név), mint a 
…………………………… (cég) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem 
tudatában nyilatkozom, hogy társaságunk a Kbt. 60. § (1) a)-d) pontjai és 61. § (1) 
bekezdésében foglalt kizáró okok tekintetében az azok fenn állására szolgáló igazolásokat, 
nyilatkozatokat, egyéb dokumentumokat az alábbi időpontban bocsátom az ajánlatkérő 
rendelkezésére: 
 

a.) az ajánlat részeként 

 

vagy 

 

b.) nyertességünk esetén a Kbt. 63. § (1) bekezdésének b.) pontja alapján az 
eredményhirdetést követő nyolc napon belül  

 
 
Kelt, ……………………… 
 
 
 
 ……………………………….. 
 cégszerű aláírás 
 
* Az ajánlattevő esetében igaz pont aláhúzandó. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy csak az 
egyik pontban szereplő nyilatkozat húzható alá.  
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3/a. számú minta 
 

NYILATKOZAT 
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 60. § (1) bekezdés a)-h) 
pontjaiban és 61. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok 

tekintetében 
 
 
 

Alulírott ……………….., melyet képvisel: …………………………  
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 
 
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely 
szerint nem lehet ajánlattevő, aki:  
 
Kbt. 60. § (1) bekezdés: 

a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás 
folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő személyes joga szerinti hasonló eljárás 
van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel 
szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. 
§-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében 
korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más 
bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás 
ideje alatt; 

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye 
szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére 
halasztást kapott; 

f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis 
adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat 
szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; 

g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-a (5) bekezdésének a) 
pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és 
végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és 
munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási 
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény 
bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi 
kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve 
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pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt 
követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben 
megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem 
mentesült. 

 

Kbt. 61. § (1) bekezdés: 
a)  gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben 

meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 

b)  a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi 
LVII. törvény 11. §-a,  vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke 
szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható 
versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági 
felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított 
jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő 
ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – 
jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki; 

c)  korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt 
szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági 
határozat megállapította; 

d)    a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve.  

Kijelentjük továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a kizáró okok 
hatálya alá eső alvállalkozót. 

 
Kelt: 
 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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3/ b. számú minta 
NYILATKOZAT 

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 60. § (1) bekezdés a)-h) 
pontjaiban és 61. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok 

tekintetében 
(A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók és az erőforrást 

nyújtó szervezetek teszik cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában!) 
 
 
Alulírott ……………….. társaság, mint alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet, 
melyet képvisel: …………………………  

 
a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 

 
Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt-ben foglalt kizáró okok, mely szerint nem lehet 
ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó, valamint erőforrást nyújtó szervezet, aki:  
 
Kbt. 60. § (1) bekezdés: 

a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás 
folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő személyes joga szerinti hasonló eljárás 
van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel 
szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. 
§-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében 
korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más 
bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás 
ideje alatt; 

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye 
szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére 
halasztást kapott; 

f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis 
adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat 
szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; 

g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-a (5) bekezdésének a) 
pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és 
végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és 
munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási 
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 
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h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény 
bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi 
kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve 
pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt 
követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben 
megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem 
mentesült; 

 

Kbt. 61. § (1) bekezdés: 
a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben 

meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 

b) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. 
törvény 11. §-a vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti – öt 
évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti 
határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a 
bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított jogszabálysértést követett 
el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más 
versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította és 
egyúttal bírságot szabott ki; 

c) korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt 
szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági 
határozat megállapította; 

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve.  

 
Kelt: 
 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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4. számú minta 
AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 

A „Buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban 

(Kbz. 70. § (2) bekezdés, 71. § (1) bekezdés) 
 

 
Alulírott ………………… (ajánlattevő), melyet képvisel: …………………… 
 

az alábbi  
 

n y i l a t k o z a t o t   t e s s z ü k 
 
1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott 

közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, 
hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk, a szerződés tárgya 
szerinti szolgáltatásokat az ajánlatban meghatározott ellenszolgáltatásért szerződésszerűen 
teljesítjük. 

 
2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az 

ajánlati felhívással és a dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az 
ajánlatunk érvénytelen. 

 
3. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától és elfogadjuk a 

dokumentációban lévő szerződés-tervezetet a szerződéskötés alapjául. 
 
4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítanak 

bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az ajánlati 
dokumentációban és az ajánlatunkban részletezettek szerint. 

 
5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közös ajánlatot tevők személye 

nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, a közös ajánlattevők egyetemlegesen 
felelősek az ajánlatkérő felé mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként 
megkötött szerződés teljesítése során. 

 
6. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, 

kötelesek vagyunk a szerződés tárgya szerinti szolgáltatásokat teljesíteni. 
 
7. Kifejezetten nyilatkozunk arra vonatkozóan, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzés 

alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben 
kötelezettségként vállaljuk a Kbt 305. § (1)-(3) bekezdése és a Kbt. 306/A. § (1) és (5) 
bekezdése szerinti előírások érvényesítését. 
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8. Nyilatkozunk, hogy a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót veszünk 
igénybe:  
 
[Ajánlattevő tölti ki!] 

 
9. Nyilatkozunk, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát 

meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni és a 
közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók 
közreműködnek: 

 
[Ajánlattevő tölti ki!] 

 
10. A szerződés teljesítése során más szervezet erőforrásaira támaszkodunk/nem 

támaszkodunk. Az erőforrás szervezet és az igénybe vett erőforrás megnevezése: 
 

[Ajánlattevő tölti ki!] 
 
11. Nyilatkozunk továbbá, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 
szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint cégünk ………………. vállalkozásnak minősül/nem 
tartozik a törvény hatálya alá (a megfelelő rész aláhúzandó) 
 
12. Közös ajánlattevők esetén az ajánlattevők kijelentik, hogy egymás közötti és külső 
jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 337–338. §-ában 
foglaltak irányadóak. Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők 
képviseletére, a nevükben történő eljárásra a …………………………………… 
(székhely/lakóhely: ……….………..……….) teljes joggal jogosult. 
 

Kelt: 
 
 
 

 ……………………………… 
 cégszerű aláírás 

 
 
Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos 
tartalommal köteles aláírni. 
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5. számú minta 

Nyilatkozat a Ptk. szerinti többségi befolyással összefüggésben * 
 

 
Alulírott ………………………………………………. (név), mint a 
…………………………… (cég) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem 
tudatában nyilatkozom, hogy társaságunk az alábbi szervezet(ek)ben bír a Ptk. 685/B. § 
bekezdése szerinti többségi befolyással: 
 
a.) Szervezet(ek) neve(i), székhelye(i), a többségi befolyás megszerzésének időpontja: 

 

 

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

 

b.) Szervezet(ek) neve(i), székhelye(i), a többségi befolyás megszerzésének időpontja: 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy amennyiben a jövőben akár az a.), akár a b.) pontok tekintetében 
változás áll be – ideértve ha bővül ez a kör vagy esetlegesen szűkül – úgy a változás jogerős 
időpontját követő 2 munkanapon belül erről haladéktalanul tájékoztatom az ajánlatkérőt.  
 
Kelt, ……………………………… 
 
 ……………………………….. 
 cégszerű aláírás 
 
 
 
* Mindkét esetben (a.) ill. b.) pontok) az ajánlattevő tekintetében releváns részeket kell 
kitölteni. Amennyiben ajánlattevő esetében mind az a.) mind pedig a b.) pont érvényes, úgy 
mindkét pont kitöltése elengedhetetlen.  
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6. számú minta 

 
NYILATKOZAT 

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 65. §-ának (3) bekezdése 
alapján 

(Az erőforrást nyújtó szervezetek teszik külön-külön) 
 

 
 

Alulírott …………………….., melyet képvisel: …………………………, mint a  
Kbt. 65.§-ának (3) bekezdése szerinti szervezet  

 
a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 

 
A [  ] számú közbeszerzési eljárás eredményeként a [ajánlattevő]-vel megkötendő szerződés 
teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt: 
 
[az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai 
alkalmasság tekintetében az ajánlati felhívás, valamint a dokumentáció szerint].  
 
Nyilatkozunk, hogy az ajánlattevő és szervezetünk között a Polgári Törvénykönyv szerinti 
többségi befolyás áll fenn/nem áll fenn1. 
 
 
Kelt: 
 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 

                                                           
1 A nem kívánt rész törlendő, illetve többségi befolyás hiányában közjegyző által hitelesített nyilatkozat 
csatolandó! 
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IV. Szerződés tervezet 

 
Szállítási szerződés 

 
amely létrejött, egyrészről 
 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-
60., nyilvántartási szám: …., adószám: …., számlaszám: …..) képviselő: ….), mint 
Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 
 
másrészről  
 
………………. (székhely: …..., cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: ……, adószám: ….., 
számlaszám: …….) képviseli: ……,  mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 
 
(a továbbiakban együtt: szerződő felek) 
 
között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 
 

1. Előzmények 
 
Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő „buszba épített direkt digitális 
tüdőszűrő berendezés beszerzése” tárgyban – a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 
törvény alapján – lefolytatott nyílt eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő a 
Vállalkozó lett. 
 

2. A szerződés tárgya és a Vállalkozó kötelezettségei 
 
2.1. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés mellékletét képező műszaki leírásban és a 
Vállalkozó ajánlatában meghatározott buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés 
beszerzése, az ott meghatározott felszereltséggel (Termékek) Megrendelő részére jelen 
szerződés III. fejezetében meghatározott időtartamon belül, és teljesítési helyre leszállítja, 
Megrendelő tulajdonába adja és üzembe helyezi.  
 
Vállalkozó a Termékekhez magyar nyelvű kezelési (üzemeltetési) útmutatót biztosít.  
 
2.2. A feladat elvégzése során leszállított anyagok, adatok és információk a szállítási díj 



 

 26 

kifizetésével a Megrendelő tulajdonába kerülnek.  
 
2.3. Vállalkozó kijelenti, hogy az általa szállított Termékek minden tekintetben megfelelnek 
az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban (a továbbiakban együtt: 
Dokumentáció) Megrendelő által meghatározott követelményeknek, valamint az általa 
benyújtott ajánlatban (a továbbiakban: Ajánlat) foglaltaknak.  
 
2.4. Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa szállított Termékek alkalmasak a 
rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta gyártási, anyagbeli, kivitelezési 
hibáktól. A Vállalkozó szavatol továbbá azért, hogy a teljesítése maradéktalanul meg fog 
felelni azoknak a feltételeknek, amelyeket az érvényben lévő működési és közlekedési 
engedélyek beszerzéséhez a vonatkozó jogszabályok előírnak. 
 
2.5. Vállalkozó felelősséget vállal azért, hogy az általa leszállított és üzembe helyezett 
Termékek, valamint az általa a szerződés teljesítése során alkalmazott műszaki eljárások, 
technológiák felhasználását harmadik személy joga nem korlátozza. Amennyiben harmadik 
személy részéről - védett jogai sérelme miatt - kárigény merülne fel a fenn megjelölt 
Termékek, eljárások vonatkozásában, a Vállalkozó mentesíti a Megrendelőt a kárigény alól, 
és minden ezzel kapcsolatos kötelezettséget és felelősséget átvállal. 
 
A Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy az autóbusz megfelel a közúti közlekedés 
szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, továbbá a közúti járművek 
műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet előírásainak.  
 
A Vállalkozó a Termék leszállításával egyidejűleg köteles csatolni olyan tanúsítványt, 
miszerint a beszerzés tárgyát képező röntgen berendezés megfelelni a 16/2006. egészségügyi 
miniszteri rendeletben, illetve a 93/42. számú EGK irányelvben megfogalmazott 
követelményeknek, továbbá rendelkezik CE jelöléssel. 
 
2.6 A Vállalkozó felel azért, hogy tevékenysége végzése során betartja a tevékenységére – és 
a teljesítéssel összefüggésben a Megrendelőre – irányadó jogszabályokat, hatósági és egyéb 
előírásokat, etikai normákat. 
 
2.7 A teljesítésben kizárólag a Vállalkozó ajánlatában megjelölt alvállalkozók, az ajánlatban 
meghatározottak szerint működhetnek közre. Ha a szerződéskötést követően – a 
szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a 
szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozókkal, a 
Megrendelő más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az 
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megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek. Az 
alvállalkozókra vonatkozó értesítés nem mentesíti a Vállalkozót a felelőssége és a 
szerződésből folyó kötelezettségei alól. 
 
Az alvállalkozókkal kötött szerződéseknek meg kell felelniük jelen szerződés kikötéseinek. 
 
A teljesítésbe bevont alvállalkozót és egyéb közreműködőket titoktartási kötelezettség terheli, 
melynek mértéke a Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott titoktartási kötelezettségével 
egyezik meg. Ennek betartásáról a Vállalkozó gondoskodik, azzal, hogy a titok esetleges 
megsértéséért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik. 
 
A titoktartási kötelezettségek megsértéséből származó hátrányok elhárításához, illetve 
kiküszöböléséhez szükséges költségek, – az esetleges titoksértésért fennálló felelősségen túl – 
Vállalkozót terhelik.  
 

3. A teljesítés helye, ideje és módja 
 
3.1 Vállalkozó a Termékeket Megrendelő székhelyére szállítja le és ott helyezi üzembe.  
 
3.2 A Vállalkozó a Termékeket a jelen szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül köteles 
leszállítani. A Megrendelő előteljesítést elfogad.  
Vállalkozó a leszállított Termékeket a szállítás időpontját követő 5 munkanapon belül köteles 
üzembe helyezni.  
 
3.3 A Vállalkozó a szállítást megelőzően legalább 3 nappal értesítést küld a Megrendelőnek a 
szállítás pontos időpontjáról. 
 

4. jótállás 
 
Vállalkozó a jogszabályokban és jelen szerződésben meghatározott módon jótállásra köteles. 
A jótállás időtartama: …… 
 
Vállalkozó a jogszabályokban meghatározott jótállástól – annak időtartama kivételével - az 
alábbiakban meghatározott többlet kötelezettségeket vállalja: ………. 
 
Vállalkozó felelős azért, hogy a jótállás alá eső hibák kijavítását a hiba bejelentése után 
késedelem nélkül – legkésőbb 24 órán belül – megkezdi, és azokat az adott terméktől és a 
hiba jellegétől függő ésszerű határidőben a saját költségére orvosolja. A hiba kijavításának 
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időtartama nem haladhatja meg a 30 napot. 
 
A Vállalkozó pótalkatrészeket minimum 10 éven át biztosítja. 
 
Vállalkozó a hiba gyors elhárítása érdekében minden ésszerű intézkedést megtesz. Vállalkozó 
vállalja, hogy amennyiben a meghibásodott Termék nem javítható, akkor – a hiba 
bejelentésétől számított – 15 munkanapon belül kicseréli. Amennyiben a hiba a busz vagy a 
röntgen működésére oly módon hat ki, hogy annak rendeltetésszerű használata nem 
lehetséges, úgy a kijavítás és kicserélés helyett a Megrendelő jogosult megfelelő árleszállítást 
igényelni vagy a szerződéstől elállni. A jótállási határidő a leszállítást követő átadás - átvételi 
jegyzőkönyv aláírásával kezdődik. 
 
A röntgen berendezés tekintetében a Vállalkozónak – a jótállási időn belül és annak keretében 
- három havonta általános karbantartást kell végeznie.   
 
A Vállalkozó biztosítja a busz és a beépített röntgen szerviz periódusainak egybeesését a 
kötelező szervízelések tekintetében, annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb ideig legyen 
használaton kívül. 

 
5. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

 
5.1 Megrendelő Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a jelen szerződésben 
meghatározott díj Vállalkozó részére történő megfizetésére köteles. 
 
5.2 Megrendelő vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladat teljesítése 
érdekében a feladat teljesítéséhez szükséges dokumentumokat, információkat, Vállalkozó 
rendelkezésére bocsátja. 
 
5.3 Megrendelő vállalja, hogy a Termékek szállításának és üzembe helyezésének időpontjára 
biztosítja a teljesítési helyen a telepítéshez szükséges feltételeket, így a Termékek fogadására 
a telepítési helyet alkalmassá teszi, valamint, biztosítja Vállalkozó részére a telepítési helyre 
történő bejutást, a Termékek elhelyezhetőségét. 
 
5.4 Megrendelő vállalja, hogy a Termékek átvételt követő 10 napon belül elvégzi a szükséges 
mennyiségi és minőségi vizsgálatokat, és ennek eredményéről Vállalkozót tájékoztatja.  
 

6. Szállítói díj 
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6.1 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó szerződésszerű teljesítés esetén 
[összeg] Ft + ÁFA, azaz [összeg betűvel kiírva] forint + ÁFA szállítói díjra jogosult, amely ár 
tartalmazza a Termékek árát, valamint ezen Termékek szállításának és üzembe helyezésének 
költségét is. 
Vállalkozó az itt meghatározott díjon felül egyéb díjra, költségtérítésre nem jogosult. 
 
6.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó teljesítése akkor tekinthető 
szerződésszerűnek, ha a Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatait 
határidőben, maradéktalanul, a szerződésben vagy Megrendelő által meghatározott tartalmi és 
formai követelményeknek megfelelően teljesíti, valamint, ha a leszállított és üzembe 
helyezett, megfelelő jótállási jeggyel rendelkező Termékek mennyiségi és minőségi 
vizsgálatát követő átvételét a Megrendelő kapcsolattartója az átadás-átvételi jegyzőkönyv 
aláírásával igazolta. 
 
6.3 A mennyiségi és minőségi vizsgálatot követően, a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése 
esetén Megrendelő a szerződésben vállalt feladatok teljesítéséről 15 napon belül 
teljesítésigazolást állít ki, vagy ugyanezen időn belül közli kifogásait a Vállalkozóval.  
A Megrendelő képviseletében a teljesítésigazolás kiállítására …… jogosult. A Vállalkozó a 
teljesítésigazolás kézhezvétele után jogosult számlájának benyújtására, amelyet a Megrendelő 
a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül – a Vállalkozó szerződés fejlécében 
megjelölt bankszámlájára történő – átutalással teljesíti. 
A számlához csatolni kell a teljesítés igazolásáról szóló dokumentumot, valamint az átadás-
átvételi jegyzőkönyvet.  
 
6.4. A Megrendelő – számla ellenében - az alábbi ütemezés szerint fizeti meg a Vállalkozónak 
a 6.1 pontban meghatározott szállítói díjat: 
 
- A jelen szerződés megkötését követő 15 napon belül, amennyiben a Vállalkozó bemutatja a 
busz visszaigazolt megrendelését, a szállítói díj 35%-a (1. részlet). 
- a szállítói díj további 35%-a a szerződéskötést követő 45. napon válik esedékessé, 
amennyiben a Szállító átadás-átvételi jegyzőkönyvvel (beépítésre alkalmas állapotban) átadta 
a röntgen berendezést (2. részlet).  
- a szállítói díj fennmaradó további 30%-a a szerződésben meghatározott feladatok 
maradéktalan teljesítése esetén válik esedékessé (utolsó részlet).  
 
6.5 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződésből eredő, havonta nettó 200 000 
forintot meghaladó kifizetést a Megrendelő abban az esetben fizethet, ha 
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a) az Vállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 
napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy 
b) a Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 
 

7. Kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezések 
 
7.1 Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése során a kapcsolatot az 
alábbiakban megjelölt személyeken keresztül tartják. 
 
A Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartó személy: 
 
név:  
cím: 1033 Budapest, Miklós u. 32. 
telefon: [körzetszám] [szám] 
telefax:[szám] 
e-mail: [cím] 
 
A Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt személy: 
 
név: [név] 
cím: [irányítószám] [városnév] [utca, út] [házszám] 
telefon: [körzetszám] [szám] 
telefax:[szám] 
e-mail: [cím] 
 
7.2 Szerződő felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról 
haladéktalanul tájékoztatják egymást. A másik fél kapcsolattartója részére megküldött minden 
értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az 
adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett 
változásokat. 
 
7.3 A kapcsolattartók jogosultak a szerződéssel kapcsolatos minden értesítés, utasítás, illetve 
a teljesítések átadás-átvételére. A kapcsolattartók nem jogosultak a szerződés módosítására, és 
a szerződés megszüntetésére, illetve olyan utasítás átadás-átvételére, amely közvetlenül a 
tárgyi szerződés módosítását eredményezné.  
 
7.4 Szerződő felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést 
írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján kell megküldeni, 
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amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették. 
Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette. 
 
7.5 Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor 
válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, vagy arról automatikus vagy 
kifejezett visszaigazolás érkezett. 
A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés második megkísérlésének napját 
követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a kézbesítés azért volt 
eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át, illetve az átvételt megtagadta.  
 

8. Titoktartás 
 
8.1 Szerződő felek jelen szerződéssel, illetve annak során teljesített szolgáltatással 
kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során, vagy egyéb módon tudomásukra 
jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél 
előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra, vagy 
illetéktelen harmadik személy tudomására. A Vállalkozó a birtokába került információkat 
kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel.  
 
8.2 Szerződő felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén a 
Megrendelő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. A felmondás nem zárja 
ki a titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi 
szankciók alkalmazását. 
 
8.3 Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény 99. § (4) bekezdésének megfelelően nyilvános, tartalma közérdekű adatnak 
minősül. 
 

9. A szerződés megszűnése 
 
9.1 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést közös megegyezéssel írásban 
bármikor megszüntethetik.  
 
9.2 A Megrendelő jogosult jelen szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani, illetve 
választása szerint attól egyoldalú írásbeli nyilatkozattal elállni, és a neki okozott kár 
megtérítését követelni, ha a Vállalkozó: 
 
- a titoktartásra vonatkozó jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit megszegi, 
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- egyéb súlyos szerződésszegést követ el. 
 
9.3 Megrendelő a fentieken túlmenően a szerződéstől bármikor elállhat, illetve felmondhatja 
azt, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni. 
 
9.4 Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerződés Megrendelő részéről történő 
felmondása illetve az attól való elállása a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy 
jogosultságok gyakorlását nem zárja ki, illetve nem korlátozza. 
 

10. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 
10.1 Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely a jelen szerződésben, vagy jogszabályban 
meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered.  
 
10.2 Amennyiben jelen szerződésben foglalt Vállalkozói kötelezettségek megvalósítása 
meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy az bármilyen késedelmet szenved, a Vállalkozó 
haladéktalanul köteles e tényt a Megrendelőnek bejelenteni és tájékoztatni a Megrendelőt a 
késedelemről, annak okáról és várható időtartamáról. 
Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik. 
 
10.3 A teljesítésben észlelt hiba kijavítását, valamint az akadály elhárítását Vállalkozó 
azonnal köteles megkezdeni, és azt - a véghatáridőt nem veszélyeztetve - a legrövidebb időn 
belül befejezni. 
 
10.4 Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit: 
 
- késedelmesen teljesíti, úgy a Megrendelő minden késedelemmel érintett  napra  bruttó 
szállítási díj 1 %-ával megegyező késedelmi kötbérre jogosult; a kötbér minden megkezdett 
nap után jár azzal, hogy mértéke nem haladhatja meg a bruttó szállítási díj 30 %-át;  
- hibásan teljesít, úgy a Megrendelő a hiba kiküszöböléséig a késedelmi kötbérrel megegyező 
mértékű hibás teljesítési kötbérre jogosult; a kötbér minden megkezdett nap után jár azzal, 
hogy mértéke nem haladhatja meg a bruttó szállítási díj 30 %-át. 
 
Amennyiben a Vállalkozó feladatát a Megrendelő által meghatározott, vagy a szerződésben 
rögzített határidőre nem, vagy nem szerződésszerűen teljesítette, és a késedelem 30 napot 
elérte, vagy a hiba kiküszöbölésére ugyanezen időtartam alatt nem kerül sor, az súlyos 
szerződésszegésnek minősül; továbbá amennyiben a kötbér összege eléri a bruttó szállítási díj 
30 %-át, úgy Megrendelő jogosult szerződéstől azonnali hatállyal elállni, illetve választása 
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szerint a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 
 
10.5 Ha a Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatát nem teljesíti, úgy a 
Megrendelő a bruttó szállítási díj 10 %-ának megfelelő mértékű nemteljesítési kötbérre 
jogosult, amely esetben a Megrendelő a további teljesítést nem követelheti. Nemteljesítésnek 
minősül, amennyiben a Vállalkozó a feladatával 30 napot meghaladó késedelembe esik, vagy 
hibás teljesítés esetén amennyiben a Megrendelő hibátlan teljesítésre történő felszólításnak - 
az ott meghatározott határidőben - nem tesz eleget, vagy a teljesítés ezt követően sem felel 
meg a jelen szerződésben és jogszabály meghatározott követelményeknek.  
 
10.6 A Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, külön megjelölve 
annak jogalapját és összegét. Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő jogosult a 
kötbér összegét az esedékes szállítási díjba beszámítani. 
 
10.7 A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése - a jelen fejezet 5. pontjában foglaltak 
kivételével - nem jelenti a Megrendelő egyéb igényéről való lemondást. A Megrendelő a 
kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben.  
 
10.8 Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a Megrendelő részéről elfogadott, de a 
szerződéssel nem összhangban vagy késedelmesen történő teljesítés nem értelmezhető úgy, 
hogy a Megrendelő lemond a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítéséről.  
A Megrendelő nem szerződésszerű teljesítésből eredő jogkövetkezmények érvényesítéséről 
való lemondása csak írásban érvényes. 
 

11. Egyéb rendelkezések 
 
11.1 Jelen szerződés határozott időre jön létre, Szerződő felek általi aláírás napján lép 
hatályba, és Szerződő felek szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.  
 
11.2 Az esetleges vitás kérdéseket Szerződő felek egymás között békés úton igyekeznek 
rendezni. Szerződő felek rögzítik, hogy csak abban az esetben fordulnak bírósághoz, 
amennyiben az egyeztetés 15 napon belül nem vezet eredményre.  
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jogvita eldöntésére alávetik magukat a Pesti 
Központi Kerületi Bíróság vagy – perértéktől függően – a Fővárosi Bíróság kizárólagos 
illetékességének. 
 
11.3 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
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rendelkezéseit tekintik az irányadónak. 
 
Szerződő felek a jelen szerződést - annak elolvasása és értelmezése után -, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. 
 
Budapest, 2009. „……” 
 
 
……………………..…………  ………………………………… 

képviselő neve, titulusa 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Egyesület 
Megrendelő 

 képviselő neve, titulusa 
Cégnév 

Vállalkozó 

   
Melléklet: Műszaki leírás 
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V. MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
(A Projekt rövid bemutatása) 

 
A beszerzés tárgya: Egy darab buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés, amely áll 
egy darab, első alkalommal forgalomba helyezett, speciális felszereltséggel ellátott 
autóbuszból, valamint egy abban elhelyezett direkt digitális röntgen berendezésből az 
alábbiak szerint: 
 
1. A röntgen berendezésre vonatkozó minimumkövetelmények: 
 
A beépítésre kerülő röntgen berendezésnek rendelkeznie kell minőségtanúsítvánnyal az 
ajánlati felhívás III.2.3. M3 pontjában előírtak szerint. 
 

Tárgy:  
• komplett direkt digitális röntgengép 
 

Minimálisan elvárt követelmények  
 

Komponensek:  
• Komplett direkt digitális röntgengép 
• Röntgengenerátor, röntgensugárzó  
• Sugárkabin   
• 1 leletező munkaállomás 

 
Paraméterek: 

• Digitális röntgengép jellemzők 
o Vizsgálati terület mérete: 410 x 410 mm – 430 x 430 mm között 
o Kép mérete: minimum 2560 x 2560 képpont 
o Expozíciós idő: 0,02-1 sec 
o Kép megjelenítése expozíciót követően: max. 8 sec 
o Átlagos felvétel detektordózisa: 5-8 mikroSv 
o Átbocsájtó képesség: minimum 250 páciens/nap 
o Átlagos tömörített képméret: maximum 5 Mbyte 
o Fájl formátum: DICOM 
o Felvételek megjelenítése leletezéskor: 2-4 sec 
 

• Sugárkabin tekintetében minimális elvárások 
o Engedélyeztetett 
o sugárvédő 
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• Mechanikai adatok 
o Üzemi méret: max 200 x 100 x 220 cm – korlátozott a magasság 220 ra 
o Berendezés összsúlya: max 800 kg 
o Sugárkabin rögzítő és merevítő szerkezetének összehangolása a szállító 

egységgel 
 

• Szerviz 
o Magyarországi szervizelési lehetőség biztosítását 
o Elsőbbséges szervizszolgálat  
o hibaelhárítást legkésőbb a bejelentést követő 24 órán belül meg kell kezdeni 

 
2. Az autóbuszra vonatkozó minimumkövetelmények: 
 

Minimálisan elvárt követelmények  
 
Paraméterek: 
A busz méretek a felszerelések, beépítendő eszközök szükségletei szerint: 

Hossza: legalább 13,2 m 
Szélessége: 2,55  
Beltér magassága: min 2,45 m 
 

• Alváz  
o Rozsdamentes vázszerkezet és felépítmény 
 

• Futómű 
o 2 tengelyes, hátsó dupla kerék 
 

• Padló 
o végig alacsonypadlós változat 

Föld szintjétől a váz aljáig 300 – 350 mm legyen. A hasmagasságnak 
állíthatónak kell lennie (max. 20 km/h sebességig) 
Az út síkjától mért +/- 250 mm-es akadályon (járdaszegély, kátyú) sérülés 
nélkül képes legyen átjutni a megadott sebességhatáron belül. 

• Ajtók 
o 2 ajtó, elől szolgálati dupla, középen dupla ajtó rámpával ellátva 
o Az ajtók önállóan is működjenek, első külső belső irányítással, középső 

duplaajtó pedig belső irányítással 
o Biztosítani kell az akadálymentesített bejutási lehetőséget. 
 

• Ablakok 
o Ablakok nem szükségesek, csupán az utazáshoz alkalmas első két sor szék 

mentén 
o Hátsó ablak nem szükséges 
 

• Világítás 
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o Világítás szükséges a busz teljes bel terében, padlószinten mért minimum 100 
lux fényerő 

 
• Levegőelszívás/levegőszűrés 

o Légcsere biztosítása szükséges minimum 5000 m3/óra kapacitással 
 

• Hűtés 
o Álló klíma, mely külső áramforrásról, 220V-ról működik. Minimum hűtési 

teljesítmény 2,5 kW.  
 

• Vontatás 
o Teljes vontató szett szükséges, mivel áramgenerátort húz maga után a busz. 
 

• Tükör 
o Vontatáshoz és oldalparkoláshoz alkalmas és biztonságos tükör 
 

• Szerviz 
o Magyarországi szervizelési lehetőség biztosítását 
o Elsőbbséges szervizszolgálat (műszaki hibák esetén nem megengedett a busz 

hosszas állása) 
o hibaelhárítást legkésőbb a bejelentést követő 24 órán belül meg kell kezdeni 

 
• Motor 

o Euro 5 motor 
o üzemmódja dízel 
o teljesítménye: min. 10 KW/tonna 
o motor henger űrtartalom min. 8000, de legfeljebb 10000 ccm. 

 
• Szennyezőanyag-kibocsátás 

o EURO 5. norma szerint. 
 

• Váltó 
o automata 6 fokozatú sebességváltó 

 
• Alapszíne 

o RAL 9010 fehér 
 

 
A busz belső burkolatának moshatónak és vegyszerállónak kell lennie. 
 
A járműnek meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban 
tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott 
feltételeknek. E rendeletnek megfelelően az autóbusz tekintetében a járműtípusra vonatkozó 
típusbizonyítvánnyal- és az adott jármű egyedi forgalomba-helyezési engedélyével az 
ajánlattevőnek rendelkeznie kell. 
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A megajánlott autóbusznak továbbá meg kell felelnie a közúti közlekedés szabályairól szóló 
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, továbbá a közúti járművek műszaki 
megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet előírásainak.  
 
Közüzemi hálózatról történő villamos energia vételezési lehetőség (csatlakozás kiépítése, 
megfelelő kábel biztosítása) 
 
Közüzemi hálózatról történő vízvételezési lehetőséggel, a magyar szabványnak megfelelő 
csatlakozókkal. 
 
3. Belső tér kialakítására vonatkozó ajánlás: 
 
A belső tér kialakításánál az alábbi alaprajzot kell figyelembe venni azzal, hogy ezen 
ajánlástól az ajánlattevők – a belső felszerelés és funkciók figyelembe vételével - eltérhetnek.  
 

•  
 
 
 
 
 
 
 
A fenti rajz színei az alábbi berendezéseket jelzi: 
 

o Két öltözőfülke (piros) 
o Egy beépített szekrény a busz végében (sárga) 
o Egy WC csukható ajtóval (kék négyzet) 
o Egy kézmosó (kék ovális) 
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o Két válaszfal, ami elkülöníti a vezetőfülkét és az utasteret a munkaállomástól (orvos 
helye, munkaasztala, röntgengép)  

o két munkaasztal, amely kb. 40 cm széles (narancssárga) 
o Röntgengép (max 2m x 1 m) (zöld) 
o Ülések (barna/bordó) – a buszvezetőn kívül 10 személy utazási lehetőségének 

biztosítására.  
 

A szürke a motor, a szükséges ablakok kék vastagított vonallal jelölve. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    


