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1. ELŐZMÉNYEK, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a Közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési 
eljáráshoz elkészített eljárást megindító felhívás és a dokumentáció (a továbbiakban együtt: 
Dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva saját 
eladási/szolgáltatási feltételeinek érvényesítéséről. 

A jelen közbeszerzési eljárás közösségi értékhatárt meghaladó értékű nyílt közbeszerzési 
eljárás (Kbt. Második rész), így azon bármely szervezet részt vehet, aki úgy ítéli meg, hogy 
nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, és megfelel az Ajánlatkérő által a közbeszerzés 
nagyságrendje, bonyolultsága alapján meghatározott pénzügyi-gazdasági és műszaki-
szakmai alkalmassági követelményeknek. A kizáró okokkal, a pénzügyi-gazdasági és műszaki-
szakmai alkalmassági kritériumokkal kapcsolatos információkat az eljárást megindító felhívás 
és a Dokumentáció részletesen is tartalmazza. 

Az ajánlattétel alapfeltétele a Dokumentációnak ajánlatonként legalább egy ajánlattevő vagy 
az ajánlatban megnevezett alvállalkozó által Ajánlatkérőtől való dokumentált módon történő 
elektronikus úton való letöltése (Kbt. 49. § (6) bekezdés). Ha több ajánlattevő közösen tesz 
ajánlatot, akkor elegendő, ha az ajánlattevők egyike letölti elektronikus úton a 
dokumentációt. 

A Dokumentáció önmagában nem pótolja a törvényi előírásokat. 

Az előforduló ”Kbt.” rövidítés alatt a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
értendő.  

Az előforduló ”Kr.” rövidítés alatt a Közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró 
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról’ 
szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet értendő. 

2. A MŰSZAKI LEÍRÁS 

Jelen beszerzés tárgyát képező eszközök részletes leírását a Dokumentáció III. kötetében 
foglalt „Műszaki leírás” fejezete tartalmazza. 

Ahol a Dokumentáció a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása 
érdekében meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, 
személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, a megnevezés 
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés 
mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. 

3. AJÁNLATTÉTEL 

A Kbt. 4. § 1. pontja szerint Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési 
eljárásban ajánlatot nyújt be.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5

Magyar Diáksport Szövetség 
„Adásvételi szerződés fittségi mérési-értékelési 

rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag 
szállítására 2015”  

A Kbt. 4. § 9. pontja értelmében gazdasági szereplő bármely természetes személy, jogi 
személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy 
építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. 

Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – részajánlat-tételi lehetőség 
biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében – 

(a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,  

(b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 

(c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem 
igazolhatja (Kbt. 28. § (1) bek.). 

3.1 RÉSZ-ÉS ALTERNATÍV AJÁNLAT 

Nincs lehetőség részekre történő ajánlattételre. 

Az Ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet. 

3.2 KÖZÖS AJÁNLAT  

Több gazdasági szereplő, Ajánlattevő közösen is nyújthat be ajánlatot (Közös Ajánlattétel). A 
közös ajánlattétel alapvető szabályait a Kbt. 25. § tartalmazza. 

Közös ajánlattétel esetében  

(a) a közös ajánlattevőknek meg kell határozniuk a szerződés azon részeit, amelyeket 
majd Ajánlattevőként maguk teljesítenek, 

(b) a közös ajánlattevőknek meg kell határozniuk egy, a közbeszerzési eljárásban a közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt, 

(c) minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők 
megjelölését, 

Az eljárás során előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott 
gazdasági és pénzügy helyzetre vonatkozó követelményeknek, amelyek értelemszerűen 
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy 
felel meg. (vö. Kbt. 55. § (4) bek.) 

A Közös Ajánlathoz csatolniuk kell egymás közötti előzetes megállapodásukat, legalább a 
dokumentáció szerinti minimális tartalommal. 

Az ajánlat beadását követően Közös Ajánlat már nem hozható létre. (lsd. Kbt. 25. § (7) bek.) 
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Az Ajánlattevők csak egy Ajánlatban vehetnek részt vagy egyénileg, vagy Közös 
Ajánlattevőként. (Kbt. 28. § (1) bek. a) pont) 

Amennyiben az Ajánlattevő – a rész-ajánlattétel lehetőségére figyelemmel – egynél több 
Ajánlatban vesz részt jelen közbeszerzésre vonatkozóan, úgy az mindazon Ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi, amelyben részt vesz. 

(a) Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban kötelező csatolni a közös ajánlattevők által 
cégszerűen aláírt együttműködési megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi 
követelménynek: 

(i) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését; 

(ii) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 

(iii) tartalmazza a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő 
korlátozás nélkül jogosult valamennyi tagot képviselni az ajánlatkérővel 
szemben a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, 
illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető 
jognyilatkozatok tekintetében; 

(iv) tartalmazza külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, 
ahova az elismert teljesítést vagy az előleg igénylést követően a kifizetés 
megtörténhet; 

(v) tartalmazza valamennyi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges 
felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő 
szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák 
megvalósításáért; 

3.3 ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE 

Alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, 
kivéve 

(a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 

(b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy 
alapanyag szállítót, 

(c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót. 

Az ajánlatban a Kbt. 40. § (1) bek. szerinti nyilatkozatokat – nemleges tartalom esetén is – 
csatolni szükséges.  
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Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó 
mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés – részajánlat-tételi lehetőség biztosítása 
esetén egy részre vonatkozó szerződés – teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak 
minősíteni, hanem az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) és a szerződés teljesítése során 
közös ajánlattevőként (a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában részvételre 
jelentkezőként) kell, hogy szerepeljen.  

Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza 
meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül 
számított ellenértékéből. (vö. Kbt. 26. §) 

3.4 KAPACITÁST RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET BEVONÁSA 

Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más 
szervezet (szervezetek) kapacitására is támaszkodhat (Kbt. 55. § (5) bek. első mondat), azaz 
az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy 
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, 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), amelynek 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. 

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (6) 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, szolgáltatások vagy építési 
beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) 
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, 
vagy 

(c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől 
eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor 
ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben 
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az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az 
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint 
kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy 
hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

4. AZ AJÁNLATOK ÉRVÉNYESSÉGE 

Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.  

Az eljárás során esetlegesen szükséges hiánypótlásokat az ajánlattal megegyező formai 
követelmények szerint kell az Ajánlattevőknek benyújtaniuk. 

5. AJÁNLAT BEADÁSA ELŐTTI HELYSZÍNI BEJÁRÁS, AJÁNLATTEVŐI KÉRDÉSEK BENYÚJTÁSA – 
TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE 

5.1 HELYSZÍNI BEJÁRÁS (KONZULTÁCIÓ) 

Az ajánlatkészítési időszakban az Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez. 

5.2 KONZULTÁCIÓ 

Az ajánlatkészítési időszakban az Ajánlatkérő konzultációt - az előző pontban foglaltak 
szerint - nem szervez az Ajánlattevők számára. 

5.3 KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS (AJÁNLATTEVŐI KÉRDÉSEK) 

Az Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet – kérdéseket tehet fel – az eljárást megindító 
felhívásban és a Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta 
előtt. Az Ajánlattevőknek kiegészítő tájékoztatás iránti igényeiket (a továbbiakban: kérdések) 
írásban kell benyújtaniuk (személyesen, e-mail vagy fax útján) az eljárást megindító 
felhívásban megadott helyen, faxszámon, és e-mail címen. Az egyéb helyen benyújtott vagy 
más faxszámra megküldött kérdést Ajánlatkérő nem veszi figyelembe.  

Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy az ilyen kérdések idejében megérkezzenek az 
Ajánlatkérőhöz. A Kbt. 45. § (3) bekezdésében foglaltak szerint beérkező kérdésekkel 
kapcsolatban az Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak szerint jár el.  

Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy kérdéseiket, a kérdés feltételére irányadó határidő 
lejártásig szerkeszthető MS Word formátumban elektronikusan is szíveskedjenek 
továbbítani a kozbeszerzes@drsk.hu e-mail címre, az elektronikus levél tárgyában 
feltüntetve az eljárás megnevezését. 

A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatos levelezésnél Ajánlatkérő a dokumentáció átvételi 
elismervényén megadott nevet, e-mail címet és faxszámot veszi figyelembe. A kiegészítő 
tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják meg írásban, e-mail vagy 
telefax útján a dokumentáció megvásárlása során feltüntetett e-mail címre vagy 
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telefaxszámra. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, ha az ajánlattevő a 
kiegészítő tájékoztatást e-mail vagy telefax útján megkapta. 

Mind az Ajánlattevők által megküldött kérdések, mind Ajánlatkérő által adott válaszok 
esetén, az elektronikus (szerkeszthető) formátum és a nyomtatott formátum esetleges 
eltérésekor a nyomtatott formátumot kell figyelembe venni.  

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében számozza. A kiegészítő 
tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevő köteles haladéktalanul visszaigazolni. A 
kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az ajánlattevő 
nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul 
határidőre.  

Bármilyen mulasztás, amelyet az Ajánlattevő követ el amiatt, hogy nem szerez kellő 
információt olyan ügyekről, amelyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem 
menti fel az Ajánlattevőt – amennyiben ajánlata elfogadást nyert – azok alól a kockázatok, 
kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek a vállalkozási szerződés szerint reá hárulnak a 
munkák megfelelő kivitelezése során. 

Az Ajánlattevők kizárólagos felelőssége, hogy gondosan megvizsgálják a Dokumentációt, és 
annak minden kiegészítését, amely az ajánlati időszak alatt került kibocsátásra, valamint 
hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség 
vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolja az ajánlat természetét vagy 
mennyiségi jellemzőit vagy a munkák kivitelezését abban az esetben, ha az ajánlat elfogadást 
nyert. 

Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a Dokumentáció részévé válnak. A 
dokumentációt a kiegészítő tájékoztatást követően megvásárló ajánlattevők részére 
ajánlatkérő a dokumentáció átadásával a kiegészítő tájékoztatás keretében adott válaszokat 
is átadja. A kiegészítő tájékoztatás(ok) a dokumentáció részeként tekintendők, azzal együtt 
kezelendők. 

Ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy 
a dokumentáció valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy e törvénytől, az 
ajánlatkérő a Kbt. 42-43. § alkalmazása nélkül kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a 
dokumentáció valamely eleme semmis. A dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, 
előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó. Ez 
esetben az ajánlatkérő akkor is kiegészítő tájékoztatást ad, ha kiegészítő tájékoztatást nem 
kértek. 

6. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSA 

Az ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetményben meghatározott ajánlattételi határidőt – 
indokolt esetben – egy alkalommal meghosszabbíthatja, ha az eredeti határidő lejárta előtt 
hirdetményben közzéteszi a módosított határidőt és a határidő meghosszabbításának 
indokát. Amennyiben az ajánlattételi határidő meghosszabbítására a Kbt. 45. § (4) bekezdés 
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alapján a kiegészítő tájékoztatás során kerül sor, az ajánlatkérő nem tesz közzé hirdetményt 
(lásd az 5. pontban leírtakat). 

Ez esetben az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő minden olyan joga és kötelezettsége, amely az 
eredeti határidőhöz volt kötve, ezt követően a meghosszabbított határidőhöz kötődik. 

7. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGE 

Minden költség, amely az ajánlat elkészítésével és benyújtásával függ össze, az Ajánlattevőt 
terheli. Az Ajánlatkérő nem felel, és nem fizet olyan kiadásokért és veszteségekért, amelyek 
a helyszíni bejárással, a helyszín vizsgálatával és az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az 
Ajánlattevő részéről felmerülhetnek. 

Az Ajánlattevőnek semmilyen címen nincs joga az Ajánlatkérőtől az ajánlat kidolgozásával 
kapcsolatos költségei visszatérítését kérni még akkor sem, ha az Ajánlatkérő visszavonja az 
eljárást megindító felhívást, vagy eredménytelenné nyilvánítja az eljárást. 

8. A DOKUMENTÁCIÓ BIZALMAS KEZELÉSE 

Az Ajánlattevő köteles a Dokumentációban közölt információkat és terveket bizalmas 
anyagként kezelni, amelyről harmadik személy részére semmiféle részletet ki nem 
szolgáltathat. Ide nem értve a közös ajánlattevőt és az ajánlattevő alvállalkozóját. 

Sem a Dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, 
mint az abban leírt munkák céljára. 

9. AZ AJÁNLAT KÉSZÍTÉSÉNEK ALAPJA 

A tárgyi közbeszerzés műszaki tartalmát az Ajánlatkérő által kiadott Dokumentáció 
tartalmazza. A Szerződés megkötésekor, vagy azt követően a Megbízott nem hivatkozhat 
arra, hogy a beszerzés műszaki tartalmát nem ismerte meg teljes egészében. 

A nyújtott szolgáltatásoknak teljesen meg kell felelniük a Dokumentációban megadott 
műszaki leírásnak. 

Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a Dokumentációban 
megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az ajánlattevő 
kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után:  

(a) ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött 
határidőkre, vagy 

(b) ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg a 
Dokumentációban megadott minden követelménynek. 

Az ajánlat elkészítésének alapja az Ajánlattevők által átvett Dokumentáció. Az ajánlat a jelen 
közbeszerzés tárgyát képező munkák teljes körű elvégzését kell, hogy tartalmazza úgy, ahogy 
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azt az Ajánlatkérő az ajánlattétel céljából kibocsátott dokumentumokban előírta. Az 
Ajánlattevő pedig nem hivatkozhat félreértésre, vagy félrevezetésre a munkamennyiségeket, 
a munkák jellegét, helyét, vagy egyéb feltételeit tekintve. 

Az ajánlatban szereplő árakat magyar forintban (HUF) kell megadni. 

Az ajánlatokat csakis a Dokumentációban foglaltak alapján lehet benyújtani. Az olyan ajánlat, 
amelyet az Ajánlattevő a saját feltételeinek, kikötéseinek beszúrásával, becsatolásával 
dolgozott ki, a Kbt. előírásainak alkalmazását követően kerül elbírálásra. 

Az ajánlatot az alábbiak figyelembe vételével kell összeállítani: 

(a) Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg 
szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának 
egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a 
„vagy egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell!  

(b) A Kbt. 48. §-ra tekintettel a Kr. 26. § (2) bekezdés b) pontja alapján teljesítmény, 
illetve funkcionális követelmények keretében kerül megadásra a műszaki leírás.   

(c) Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban 
meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és 
benyújtania. (Kbt. 60.§ (1) bekezdés). 

Üzleti titok 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő az ajánlatában valamint a Kbt. 69-70. § 
szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. § (2) bekezdése] 
tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 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 71. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek 
alapjául szolgáló – a Kbt. 80. § (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, 
alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat 
nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből 
nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és 
tájékoztatási kötelezettség alá esik.  

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése 
nem minősül üzleti titoknak. 

Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését követően nem lehet üzleti 
titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a 
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Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdés körébe tartozik. Erre tekintettel ajánlattevő kérheti, hogy más 
ajánlattevő ajánlatának azon részeibe betekinthessen, mely nem minősül üzleti titoknak.  

10. TELJESSÉG ÉS PONTOSSÁG 

Az ajánlattevő felelős azért, hogy letöltéskor ellenőrizze a Dokumentáció tartalmának 
teljességét. Az Ajánlatkérő nem fogad el semmiféle kifogást azon az alapon, hogy az 
Ajánlattevő elmulasztotta a Dokumentáció valamely részének letöltését. 

Az Ajánlattevőnek teljes körű ajánlatot kell adnia a munkák megvalósítására. Az Ajánlattevő 
kötelessége, hogy meggyőződjön a Dokumentáció és az Ajánlatkérő által a munkákkal 
kapcsolatban szolgáltatott bármilyen információ pontosságáról. 

Az Ajánlattevő kötelessége, hogy teljes ismeretet szerezzen a maga számára a javasolt 
szerződéssel kapcsolatos minden ügy vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. 

11. ERŐFORRÁSOK, ANYAGOK, SZOLGÁLTATÁSOK EREDETE 

Az Ajánlattevő (Megbízott) kötelessége, hogy biztosítson a szerződés teljesítése érdekében 
szükséges minden erőforrást. Különös figyelmet kell fordítani a munkaerő alkalmazási 
feltételeire, és az ezzel kapcsolatos érvényes szabályozásokat, törvényeket és utasításokat 
kötelezően be kell tartani. 

A megkötendő szerződés alapján szállított anyag, berendezés vagy szolgáltatás eredetére 
nézve korlátozást az Ajánlatkérő (Megbízó) nem határoz meg, azonban mindazokat, amelyek 
Magyarországon megfelelő minőségben és mennyiségben rendelkezésre állnak, 
egyenértékűek és nem drágábbak, mint máshol, Magyarországon javasolt beszerezni. 

12. MINŐSÉG, JÓTÁLLÁS 

Az ajánlatnak az érvényes műszaki szabályozásoknak és a Dokumentációban előírtaknak meg 
kell felelni. 

A szállítást a Dokumentáció előírásai és a mindenkor érvényes magyar előírások 
kielégítésével kell teljesíteni. Ha a kettő nem egyezik, akkor a szigorúbb előírás a mértékadó. 

A nyertes Ajánlattevőnek a közbeszerzési műszaki előírásokban, a vonatkozó szabványokban 
és műszaki utasításokban, vagy alkalmazási engedélyekben meghatározott legmagasabb 
minőségi szinthez tartozó teljesítést kell vállalnia. 

13. JOGI- ÉS MŰSZAKI SZABÁLYOZÁS 

Az adásvételre vonatkozó szerződés odaítélésére lefolytatott közbeszerzési eljárás a 
többször módosított 2011. évi CVIII. (“Közbeszerzési”) törvény alapján kerül lebonyolításra. 

Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevő ismeri a szükséges törvényi, rendeleti és 
szabályozási forrásanyagot, amely az adott időben Magyarország területén érvényben van, 
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és valamilyen formában befolyásolja, vagy irányíthatja a Megbízott tevékenységét a 
szerződés végrehajtása közben, vagy azzal kapcsolatban. Az Ajánlattevő ajánlatának 
benyújtásával elismeri, hogy tisztában van az érvényben lévő jogszabályokkal, műszaki 
szabályozásokkal. 

14. AZ ELJÁRÁS NYELVE 

A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A Dokumentáció és annak kötetei 
magyar nyelven lettek elkészítve és lesznek az ajánlattevők részére biztosítva. Az eljárás 
során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni. A 
közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. 

Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat magyar nyelvű fordítással is be kell 
nyújtani. A fordítás megfelelőségéért és az idegen nyelven készült dokumentumokkal való 
egyezőségért ajánlattevőnek kell felelősséget vállalnia! (Kbt. 36. § (3) bek.) Joghatás csak a 
magyar nyelven benyújtott iratokhoz kötődik.  

15. AZ AJÁNLATOK, HIÁNYPÓTLÁSOK BENYÚJTÁSA 

15.1 Az ajánlatot papír alapon 1 (egy) példányban – továbbá 1 db elektronikus adathordozón 
(CD/DVD) is - úgy, hogy az az eredeti, aláírt ajánlatról szkennelve, PDF formátumban 
készüljön, ugyanakkor tartalmazza az ajánlatot MS Word/Excell formátumban is,- lezárt 
csomagolásban kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.  

A kért darabszámú ajánlatot együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani kell 
a következőket: 

(a) az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak, 

(b) egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki 
nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek, 

15.2 Az ajánlat csomagolására rá kell írni az ajánlatkérő nevét, címét; az ajánlattevő nevét, címét 
valamint a következő feliratot:  
’AJÁNLAT’ – „Adásvételi szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési 

eszközcsomag szállítására 2015”, a 2015. […] hó […] nap […] óra ajánlattételi határidő előtt 
felbontani tilos!”  

(a) A közvetlenül benyújtott csomag átvételéről az Ajánlatkérő átvételi elismervényt ad. 
Az ajánlatok átvételét az írásos átvételi elismervény Ajánlatkérő (vagy képviselője) 
által történő aláírása igazolja. Az átvételi elismervény másolatát az ajánlatban be kell 
csatolni! 

(b) Lezáratlan csomagolásban benyújtott Ajánlatot az ajánlatkérő nem fogad el. 

15.3 Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, 
példányszámban és időben kerüljön benyújtásra. Az ajánlatot írásban és zártan, az eljárást 
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megindító felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az 
ajánlattételi határidő lejártáig. Az eljárást megindító felhívásban megjelölt helyszínen kívül 
(pl. központi iktatóban, portaszolgálatnál, stb.) benyújtott ajánlatok beérkezéséért az 
ajánlatkérő nem vállal felelősséget. Közvetlen benyújtás esetén az Ajánlat benyújtható 
munkanapokon 9:30-12:00 óra között, az Ajánlat benyújtására nyitva álló határidő lejárata 
napján 9:30-tól az Ajánlat benyújtására nyitva álló határidőig. Határidőben benyújtott az az 
ajánlat, amelyet legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában a benyújtás 
helyeként megjelölt irodában ajánlatkérő munkatársának átadnak.  

Az Ajánlat benyújtása során felhívjuk a figyelmet arra, hogy az átadás helyére történő 

bejutás (beléptetési rendszer, parkolás stb.) több percet is igénybe vehet. Ennek időigényét 

az Ajánlattevők az Ajánlat közvetlen benyújtása esetén vegyék figyelembe.  

A postai úton feladott küldemények határidőben történő megérkezésének kockázatát az 

ajánlattevő viseli. 

15.4 Az Ajánlat valamennyi tartalommal bíró oldalát egymást követő folyamatos 
oldalszámozással kell ellátni. Nem elfogadott az egymást követő sorszámokkal jelölt oldalak 
közé később beillesztett oldalak alátöréssel (pl. 15/1, vagy 24/a, stb.), vagy egyéb módon – 
nem ellenőrizhető jelölése (pl. 15-1, stb.), kivéve ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok 
helye egyértelműen beazonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. 

Ajánlatkérő szükségesnek tartja ezen rendelkezés értelmezését. 

A tartalommal bíró oldalak folyamatos oldalszámozása azt jelenti, hogy az ajánlatot a 
fedőlap 1. oldalától kezdődően – ami az ajánlat 1. oldala – folyamatosan, az oldalszámokat 
oldalanként mindig az azt megelőző oldal számához képest 1-gyel növelve kell az ajánlat 
utolsó, tartalommal bíró oldaláig folyamatosan számozni. Csak a tartalommal bíró oldalakat 
kell oldalszámozni! 

Emiatt nem megfelelő a számozás például (nem taxatív felsorolás): 

(a) ha egy hivatalosan kiállított irat oldalai nincsenek megszámozva; 

(b) ha az oldalszámozás bármikor újraindul; 

(c) ha bárhol az ajánlatban kimarad, vagy kétszer szerepel egy oldalszám. 

Ajánlatkérő megkéri a T. Ajánlattevőket, hogy a fenti rendelkezések figyelembevételével 
készítsék el az ajánlatukat. 

15.5 Az Ajánlatot az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni. Az Ajánlatban 
csatolni kell a dokumentációban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat a 
dokumentáció szerint. 

15.6 A lapokat egybefűzve, roncsolásmentesen nem bontható kötéssel kell egymáshoz rögzíteni. 
A „roncsolásmentesen nem bontható” kötésen az Ajánlatkérő olyan bekötési módot ért, ami 
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nem teszi lehetővé, hogy a benyújtott dokumentumban annak jól látható megsértése nélkül 
lapokat cseréljenek, vagy pótoljanak. Ennek a követelménynek megfelel a ragasztott, 
könyvszerű bekötésen kívül például a spirálozott kötés is, ha két lyukon spárgát vezetnek át, 
csomóra kötik, és néhány cm-re levágott két szabad végét öntapadós címkével leragasztják, 
majd arra aláírást és cégbélyegzést tesznek. (Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, 
lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához 
rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell 
írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.) 

15.7 Az egész Ajánlatban csak olyan változtatás, áthúzás, vagy törlés lehet, amelyek az 
Ajánlatkérő által kiadott pontosításokkal, kiegészítésekkel való egyezést szolgálják, vagy az 
által elkövetett hibák javítására vonatkoznak, amely esetben az Ajánlatot aláíró személy, 
vagy személyek kézjegyével kell ellátni azt a változtatás, áthúzás, vagy törlés dátumának 
feltüntetésével. Ha bármilyen változtatás, vagy törlés történik benne, amely nincs az 
Ajánlattevő által hitelesítve, vagy ha az Ajánlat tartalma, okmányok kitöltése hiányos, illetve 
nem előírásszerű, az az Ajánlat érvénytelenségét eredményezheti - a hiánypótlás 
lehetőségének figyelembevétele mellett. 

15.8 Az Ajánlatot nyomtatott betűvel, tintával, gépírással, vagy más kitörölhetetlen módon 
olvashatóan kell megírni, és az előírt nyilatkozatokat cégszerűen kell aláírni. Az Ajánlat 
oldalait szignózni nem kell. 

15.9 Az ajánlatok benyújtásának címét és határidejét az eljárást megindító felhívás tartalmazza. 

15.10 Az ajánlat benyújtásának szabályai a hiánypótlások benyújtására is irányadóak. 

16. AZ AJÁNLAT RÉSZEI (KÖTELEZŐEN BEADANDÓ OKMÁNYOK) 

16.1 Tartalomjegyzék oldalszámokkal 

16.2 Ajánlati adatlap (Felolvasólap) 

Kötelező adattartalom: 

(a) Közbeszerzési eljárás megnevezése 

(b) Ajánlattevő neve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma (Közös (konzorciumi) 
ajánlattétel esetén a konzorcium neve mellett az egyes ajánlattevők (konzorcium 
tagjai) nevét és székhelyét, és cégjegyzékszámát és adószámát is fel kell tüntetni!) 

(c) Kapcsolattartó személy neve, telefon/telefaxszáma/e-mail címe 

(d) Az ajánlat főbb számszerűsíthető adatai - a kiadott minta szerint 

(e) Dátum, cégszerű aláírás 
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16.3 Ajánlattevői nyilatkozat (Kbt. 60.§ (3), (5) bekezdés) 

16.4 Közös ajánlattevői nyilatkozat (Kbt. 25.§ (2)-(3) bekezdés) (adott esetben közös ajánlat 
esetén) 

16.5 Együttműködési megállapodás (adott esetben: közös ajánlat esetén) 
(3.2.1. pont szerinti tartalommal) 

16.6 A kizáró okok igazolásai 

(a) Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2-8., 10-11. §-ai szerint 
köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.  

(b) Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő 
tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok 
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplőt. (Kr. 10. §) 

Az ajánlatban a kizáró okok igazolása kapcsán a Kbt. 56. és a 310/2011 (XII. 23.) Korm. 
rendelet 2., 3., és 4. §-ai illetve 10. §-a szerint kell eljárni. (lásd. Eljárást megindító felhívás) 

E körben ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 58. § (5) bekezdéseiben foglaltakra: 

Az ajánlatkérő jogosult a kizáró okok fenn nem állása és az alkalmasság megítélése céljából 
az ajánlatban megnevezett személyek természetes személyazonosító adatait, valamint 
képzettségre és végzettségre, szakmai gyakorlatra, szervezeti, köztestületi tagságra, valamint 
gazdasági társaságban fennálló tagságra vonatkozó adatait kezelni. A kizáró okok fenn nem 
állta ellenőrzésének keretében – a külön jogszabályban foglalt igazolási szabályok szerint – a 
büntetlen előéletre vonatkozó adatról hatósági igazolás is kérhető. A kizáró okok hiányának 
igazolásához benyújtandó, külön jogszabályban foglalt nyilatkozat hitelesítését a tagjai 
számára gazdasági, valamint szakmai kamara is elláthatja. (lásd: Kbt. 58. § (5) bek.) 

Csatolandó továbbá a Kbt. 58. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat, valamint Nyilatkozat 
arról, hogy ajánlattevő a köztartozás mentes adatbázisban szerepel-e. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17

Magyar Diáksport Szövetség 
„Adásvételi szerződés fittségi mérési-értékelési 

rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag 
szállítására 2015”  

16.7 Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről 

16.8 Számlavezető pénzintézet(ek) igazolása(i) 

16.9 Nyilatkozat az előírt időszak teljes és közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételéről 
(teljes és közbeszerzés tárgyából származó forgalmáról). 

16.10 Nyilatkozat a teljesített referenciákról 

16.11 Referencia igazolások (adott esetben) 

16.12 Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában 

16.13 A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekre vonatkozó okiratok. 

16.14 ISO 9001:2008 –minőség irányítási rendszer vagy a minőség biztosítása érdekében tett 
intézkedéseinek leírása. 

16.15 Ajánlattevő nyilatkozata a jótállási igények teljesítéséhez rendelkezésre álló régiónként 
legalább egy irodáról vagy ügyfélszolgálatról vagy más helyiségről, ahol az eszközök szerviz 
ügyintézése folyik. 

16.16 Egy darab minta eszközcsomag.  

16.17 Egyéb nyilatkozatok, igazolások 

(a) Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, alvállalkozó és a kapacitást 
rendelkezésre bocsátó szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának 
eredeti vagy másolati példányát.  

(b) Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a 
kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy másolati 
példányát csatolni kell.  

(c) Szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. (Amennyiben az ajánlattevő, 
vagy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlatban – átalakulásra 
hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia 
kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, 
így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.) 

(d) ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében 
(nemleges nyilatkozat is!) valamint a Kbt. 55.§ (5) bekezdésében meghatározott 
szervezet igénybe vételéről, 

(e) nyilatkozat a Kbt. 126. § (4) és (5) bekezdései szerint 
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(f) a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 
kötelezettségvállaló nyilatkozatát (adott esetben). Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 
55. § (5) szerinti szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor a 
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet alkalmasságát az adott alkalmassági 
feltétel tekintetében az ajánlattevőre előírttal azonos módon igazolni köteles.  

(g) nyilatkozatot a Kbt. üzleti titokról rendelkező szakaszaival kapcsolatban 

(h) dokumentáció letöltését igazoló „visszaigazoló adatlap” 

16.18 Díjszámítási táblázat: beározatott példány, mely tartalmazza a megajánlott termékek 
műszaki és funkcionális paramétereit is. A díjszámítási táblázatot a kiadott mintának 
megfelelően, táblázatos formában kell (változtatás nélkül, annak valamennyi sorát kitöltve) 
elkészíteni és benyújtani. A díjszámítási táblázatot úgy kell elkészíteni, hogy alkalmas legyen 
az ajánlati ár megalapozottságának igazolására. Valamennyi összeget az ajánlati felhívás és 
az ajánlatkérési dokumentációban megadott feltételekkel összhangban, a szerződés 
időtartamára prognosztizálva kell megadni. A Kbt. 68. § (nyilvánvaló számítási hiba javítása) 
szempontjából a Díjszámítási táblázatban megadott adatok tekintendők olyan alapadatnak, 
amely alapján az ajánlati árban a számítási hiba javítandó. A Díjszámítási táblázatban 
megadott adatok (összegek) hiánypótlás (Kbt. 67. §), vagy felvilágosítás során nem 
módosíthatók! 
A díjszámítási táblázat ajánlati ár összesen sorának meg kell egyeznie a felolvasólapon közölt 
nettó ajánlati árral. 

16.19 Egyéb az ajánlattevő által benyújtani kívánt anyagok (adott esetben) 

Jelen dokumentáció I. kötete számos mintát tartalmaz, melyeket Ajánlatkérő állított össze. 
Ajánlattevők számára a minták alkalmazása csak ajánlott, nem kötelező. Ajánlatkérő 
ugyanakkor felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a minták az ajánlattétel 
megkönnyítése mellett az értékelés gyorsítását is szolgálják. Amennyiben Ajánlattevők más 
mintákat kívánnak alkalmazni, annak adattartalmának teljességéért, az előírásoknak való 
megfelelőségéért Ajánlattevőket terheli a felelősség. 

Ahol a formanyomtatványok alanyaként ajánlattevő került megjelölésre, de valamely 
nyilatkozatot az igénybe venni kívánt alvállalkozóra, illetve kapacitást rendelkezésre bocsátó 
szervezetre vonatkozóan a jogszabályi előírások szerint csatolni szükséges, a nyilatkozat 
alanyaként értelemszerűen az igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve kapacitást 
rendelkezésre bocsátó szervezet jelölendő meg. 

17. A SZAKMAI AJÁNLAT, AJÁNLATI ÁR 

A szakmai ajánlat tartalma:  

- a megajánlott termékek műszaki és funkcionális paraméterei.  Díjszámítási táblázat, 
amely az ajánlati ár részletezését tartalmazza a megajánlott termékek tekintetében.  
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Az ajánlati ár magában foglalja mindazon munkákat és azok költségeit, amelyek a 
Dokumentáció műszaki specifikációiban, a szerződés tervezetben és az egyéb 
dokumentumokban (jogszabályokban, szabványokban) megfogalmazottak szerint a 
tevékenység megvalósításához, a használatba adáshoz szükséges, és a műszaki leírásban 
előírt feltételek teljesítéséhez, rendeltetésszerű használatához és a szerződésben 
megfogalmazott feltételek teljesedésbe menéséhez szükséges. 

Az ajánlati árat az Ajánlattevő díjszámítási táblázat alapján adja meg.  

18. AZ UTASÍTÁSOK BETARTÁSA 

Ajánlattevő köteles a Dokumentáció követelményeivel teljes mértékben összhangban lévő 
ajánlatot benyújtani. 

19. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 

Az ajánlat érvényességi időtartama (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától 
kezdődik és a felhívásban (IV.3.7. pont) megadott határidőig (ajánlati kötöttség) érvényben 
kell maradnia. 

20. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS VIZSGÁLATA 

20.1 AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA 

Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az 
Ajánlattevőt terheli. Amennyiben bármelyik ajánlat az ajánlattételi határidőnél később 
érkezik meg az Ajánlatkérőhöz, úgy azt az Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja (a 
késedelem okának és felelősének vizsgálata nélkül). Az Ajánlatkérő ezen ajánlatokat öt évig 
megőrzi. 

Az ajánlatok az ajánlattételi határidő lejártával azonos időpontban kerülnek felbontásra. 

A bontáson a Kbt. 62. § (2) bekezdés szerint az Ajánlatkérő, a Bírálóbizottság, valamint az 
Ajánlattevő(k), a támogatást folyósító szervezet képviselői, vagy az általuk felhatalmazott 
személyek vehetnek részt külön meghívás, vagy értesítés nélkül. 

Az ajánlatok felbontása során a Kbt. 62. § -a szerinti eljárási cselekményekre kerül sor. A 
bontási eljárás mindaddig tart, amíg az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott összes 
ajánlat felbontásra nem kerül.   

Azok az ajánlatok, amelyekhez az esetleges visszavonásról szóló értesítés megfelelő időben 
megérkezett, nem kerülnek felbontásra.  

20.2 AZ ELJÁRÁS BIZALMAS VOLTA 

A bontás után az eredményhirdetést megelőzően semmiféle információ nem adható az 
ajánlatok vizsgálatára, értékelésére, összehasonlítására, valamint a szerződéskötésre 
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vonatkozó javaslatra nézve, sem az Ajánlattevőknek, sem pedig más olyan személynek, aki 
nem vesz részt hivatalosan az eljárásban, kivéve az ajánlatok hiánypótlását, illetve 
pontosítását, amelyet az Ajánlatkérő az ajánlat tisztázása céljából kér az érintett 
Ajánlattevőtől. 

Az ajánlatkérőnek és képviselőinek mindenfajta befolyásolása szigorúan tilos!  

20.3 AZ AJÁNLATOK VIZSGÁLATA 

Az ajánlatok felbontása utáni értékeléskor történik az ajánlatok részletes formai és tartalmi 
ellenőrzése. Megvizsgálásra kerül, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az eljárást megindító 
felhívásban, a Dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

Hiánypótlás 

Az Ajánlatkérő az eljárás során a Közbeszerzési törvény (Kbt.) 67. §-a szerint a hiánypótlás 
lehetőségét biztosítja.  

Az esetleges hiánypótlást az ajánlatra vonatkozó darabszám, és formai előírások szerint 
kell teljesíteni! 

A hiánypótlás során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet. A 
hiánypótlás csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az eljárást megindító felhívás, a 
dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak.  

A hiánypótlás során új gazdasági szereplő bevonható. A hiánypótlás során a Kbt. 26. § nem 
megfelelő alkalmazása esetén az ajánlatban alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő 
közös ajánlattevőnek minősíthető!  

A hiánypótlás nem járhat: 

(a) a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy 

(b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés 
feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával. 

Pontosító kérdés 

Az ajánlatkérő köteles az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, 
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást 
kérni. A felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő 
egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők részére megküldeni, 
megjelölve a határidőt. 

A felvilágosítás megadása nem járhat: 

(a) a 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy 
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(b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés 
feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával. 

Számítási hiba javítása, irreális ajánlati elem 

Az Ajánlatkérő az eljárás során a számítási hiba és az irreális ajánlati elem kapcsán a Kbt. 
68.§, 69.§ és 70. § rendelkezései szerint jár el.  

Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a Kbt. 63. § (4) bekezdése szerinti elbírálás eredményére 
kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés 
tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki 
az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - 
adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, 
haladéktalanul tájékoztatni kell. 

Számítási hiba javítása esetén az ellenszolgáltatásnál alapadatnak az ajánlatkérő által 
meghatározott mennyiségek és az ajánlattevő által megadott egységárak tekintendők. 

A számítási hiba javításánál Ajánlatkérő az egész számra történő kerekítés szabályait 
alkalmazza. 

Atánytalanul alacsony ár értékelése 

Az Kirívóan alacsony ár értékelése során a Kbt. 69.§ és 74. § rendelkezései megfelelően 
irányadóak. 

21. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE 

Az ajánlatkérő az ajánlatokat értékelése során megállapítja, hogy az ajánlatok érvényesek-e, 
azaz megfelelnek-e az eljárást megindító felhívásban és a Dokumentációban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az 
eljárásból ki kell zárni. 

Ajánlatkérő a ki nem zárt ajánlattevők által benyújtott, érvényes ajánlatokat az eljárást 
megindító felhívásban rögzítetteknek megfelelően – jelen eljárásban a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatás értékelési szempont alapján – [Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pont] 
bírálja el. 

Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján 
kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat azonos összegben tartalmazza.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 22

Magyar Diáksport Szövetség 
„Adásvételi szerződés fittségi mérési-értékelési 

rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag 
szállítására 2015”  

22. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE, A SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSE 

22.1 A SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI 

Az eljárás nyertese, aki az értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb ajánlatot tartalmazó 
érvényes ajánlatot nyújtotta be, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok 
értékelése során [Kbt. 63. (4) bekezdés] a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 77. § (2) bekezdése szerinti összegezésben 
megjelölte. 

22.2 TÁJÉKOZTATÁS AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL 

Az eljárás eredményéről Ajánlatkérő a Kbt 77. § (2) bekezdésben meghatározott módon 
tájékoztatja az ajánlattevőket és az eredményt közzéteszi a Kbt. 30. § (1) bekezdés e) pontja  
és (2) bekezdése szerint. 

Ajánlatkérő az eljárás eredményére vonatkozó döntése meghozatala során a Kbt. 65. § (1) 
bekezdését alkalmazza. 

Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően 
felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további 
fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati 
kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot.  

Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy 
kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben 
valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti 
időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül 
kell hagyni. (Kbt. 65. § (2) bekezdés) 

23. SZERZŐDÉSKÖTÉS 

A nyertes Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérővel (Megbízóval) szerződést kötni a Kbt. 124 § 
alapján. 

Amennyiben a Megbízott a szerződés megkötésétől eláll, illetve attól visszalép, akkor az 
Ajánlatkérő (Megbízó) jogosult a Kbt. 124. § (4) bekezdés alapján a következő legkedvezőbb 
ajánlatot tevő Ajánlattevővel szerződést kötni. Ekkor a Megbízott semmilyen kártérítési 
igénnyel nem élhet a Megbízó felé. 

Amennyiben a Megbízott nem írja alá a szerződést az ajánlatkérő által megjelölt időpontban, 
akkor ezt a Megbízó a szerződéskötéstől való elállásnak tekintheti.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23

Magyar Diáksport Szövetség 
„Adásvételi szerződés fittségi mérési-értékelési 

rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag 
szállítására 2015”  

24. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 

A nyertes Ajánlattevőnek a műszaki előírásokban, a jogszabályokban, szabványokban és 
műszaki utasításokban, vagy alkalmazási engedélyekben meghatározott legmagasabb 
minőségi szinthez tartozó teljesítést kell vállalnia. 

25. KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATKÉRŐ ÉS AZ AJÁNLATTEVŐK KÖZÖTT A KÖZBESZERZÉSI 
ELJÁRÁS ALATT 

Az ajánlati nyilatkozatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az 
ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike 
vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a 
kapcsolattartónál megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres 
elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén 
valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. Ajánlattevő 
kizárólagos felelőssége, hogy a megjelölt faxszámon folyamatosan működő, üzemképes 
állapotú készülék legyen! 

A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az 
Ajánlatkérőnek bejelenteni. Ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának 
kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban 
bekövetkező változást figyelembe venni. 

Az ajánlatkérő részére az egész eljárás folyamán megküldésre kerülő valamennyi 
dokumentumot kizárólag jelen dokumentációban előírt rendelkezések szerint kell eljuttatni. 
Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére küldött bármilyen üzenet, 
dokumentum csak akkor tekinthető az ajánlatkérő részére joghatályosan kézbesítettnek, ha 
az a jelen dokumentációban előírt rendelkezések szerint történt. 

Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött bármilyen 
üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha a 
dokumentum: 

(a) az ajánlattevő kapcsolattartójának; vagy 

(b) az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy  

(c) közös ajánlattétel esetén a konzorciumi megállapodás szerinti képviselőjének; vagy 

(d) az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen 
meghatalmazott személynek az aláírásával kerülnek megküldésre az ajánlatkérő 
részére 
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MELLÉKLETEK 
(NYOMTATVÁNYOK, NYILATKOZAT MINTÁK) 
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1. számú melléklet 

Az ajánlat fedlapja 
 
 
“Eredeti” 
 
 
 
 

Az ajánlat …….  
számozott oldalt tartalmaz. 

 
 
 

AJÁNLAT 
 
 

Magyar Diáksport Szövetség által 
 

„Adásvételi szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag 
szállítására 2015” 

  
tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 
Ajánlattevő: 
 

Neve:   
Székhelye:   

 
Kapcsolattartó: 

Neve:   
Beosztása:   
Telefonszáma:   
Fax száma:   
E-mail címe:   

 
 
Kelt: …………….., 20…. ………………. hó ….... nap 
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2. számú melléklet 

AJÁNLATI ADATLAP (FELOLVASÓLAP) 
 

A közbeszerzési eljárás megnevezése: ……………………. 
 

Ajánlattevő neve1∗∗∗∗  

Székhelye*  

Telefon/telefaxszáma  

E-mail címe  

Közös ajánlattételt vezető neve  

Székhelye  

Telefon/telefaxszáma  

E-mail címe  

Közös ajánlatot tevő tag neve  

Székhelye  

Telefon/telefaxszáma  

E-mail címe  

Kapcsolattartó személy neve, 
telefon/telefaxszáma/e-mail címe: 

 

 
Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

Nettó ajánlati ár …………………. Ft  (azaz ………………………….. Forint) + áfa 

Bruttó ajánlati ár  …………………. Ft  (azaz ………………………….. Forint)  

 
 
 

Jelen nyilatkozatot és a teljes ajánlatot az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 
képviselője/meghatalmazottja** írja alá. 
 
Keltezés: (helység, év, hónap, nap) 

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

 

                                                      
∗ Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlat neve mellett az egyes ajánlattevők nevét és székhelyét is fel kell tüntetni! Önálló ajánlattétel 
esetén a közös ajánlattételre vonatkozó adatok törölhetőek. 
** A megfelelő rész aláhúzandó 
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3. számú melléklet 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
A KBT. 60. § (3) ÉS (5) BEKEZDÉSE VONATKOZÁSÁBAN 

  
 

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), 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 : 

 

1. Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 

követelmény, és műszaki leírás áttanulmányozását követően – a Kbt. 60. (3) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően – ezennel nyilatkozunk, hogy az eljárást megindító felhívásban és a 

dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen 

nyilatkozattal elfogadjuk.  

2. Ennek megfelelően a szerződést — amennyiben ajánlatkérő, mint nyertes közös ajánlattevőt 

kiválaszt — az ajánlati adatlapon (felolvasólap) szereplő ajánlati áron, az eljárást megindító 

felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekkel megkötjük és teljesítjük. 

3. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van a 

Dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 

4. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk a Dokumentációban lévő 

szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául. 

5. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, kötelesek 

vagyunk azokat a szakértőket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket jelen 

ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési 

feltételnek minősül. 

6. Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 

mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak/nem tartozik a törvény hatálya alá∗ 

minősül. 

 

Jelen nyilatkozatot ………………………., mint ajánlatkérő által meghirdetett 
„…………………………………………” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tesszük. 
 
Keltezés: (helység, év, hónap, nap) 
 
 

...................................... 
cégszerű aláírás 

                                                      
∗ A nem kívánt szöveg törlendı! 
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4. számú melléklet 

KÖZÖS AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

Alulírottak egyetértésben nyilatkozunk arról, hogy a „………….………………………….” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívására a Kbt. 25. §-a alapján 

 1. ……………………..(név, székhely) ajánlattevő és 
 2. ……………………..(név, székhely) ajánlattevő 
közösen kíván ajánlatot tenni, illetve az eljárásban részt venni. 
 

1. Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és 
tartalmi követelmény, és műszaki leírás áttanulmányozását követően – a Kbt. 60. (3) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően – ezennel nyilatkozunk, hogy az eljárást megindító 
felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és 
azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.  

 
2. Ennek megfelelően a szerződést — amennyiben ajánlatkérő, mint nyertes közös ajánlattevőt 

kiválaszt — az ajánlati adatlapon (felolvasólap) szereplő ajánlati áron, az eljárást megindító 
felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekkel megkötjük és teljesítjük. 

 

3. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van a 

Dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 

 
4. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk a Dokumentációban 

lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául. 
 

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

kötelesek vagyunk azokat a szakértőket a szerződés teljesítése során rendelkezésre 

bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a 

kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül. 

 

6. Nyilatkozunk továbbá arról, hogy konzorciumunk tagjai a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint a következőképpen minősülnek: 

 

Ajánlattevő neve: Ajánlattevő neve: 

- 1. ……………………..( székhely) ajánlattevő:  
- mikrovállalkozásnak,  
- kisvállalkozásnak, 
- középvállalkozásnak minősül,  
- nem tartozik a törvény hatálya alá2. 

- ……………………..(, székhely) ajánlattevő:   
- mikrovállalkozásnak,  
- kisvállalkozásnak, 
- középvállalkozásnak minősül,  
- nem tartozik a törvény hatálya alá3. 

 

                                                      
2 A megfelelı rész aláhúzandó 
3 A megfelelı rész aláhúzandó 
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7. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye az 

ajánlattételi határidő lejárta után a Kbt. 25. § (7) bek. értelmében nem változhat sem a 
közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is 
tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a 
közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.  

 
Jelen nyilatkozatot .................................., mint ajánlatkérő által megindított, a „ ……………………..” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tesszük. 
Nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk Együttműködési megállapodásunkat. 
 
Keltezés: (helység, év, hónap, nap) 
 
 

…................................................ …................................................ 
cégszerű aláírás cégszerű aláírás 
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5. számú melléklet 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS4 
 

1. ………………………….. (név, székhely) ajánlattevő és 
2. ………………………….. (név, székhely) ajánlattevő között, 
 

.................................., ajánlatkérő által kiírt, az „…..………………………………” tárgyú közbeszerzési 
eljárással kapcsolatban. 

Alulírottak a későbbi konzorciumi szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben – előzetesen - az alábbi 
megállapodást kötik:    
 
1. Képviselet: 
A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére (az ajánlattétellel 
kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére, a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére, az 
ajánlat (hiánypótlás, indoklások) aláírására ………………………………………... (cégnév) részéről 
………………………………….... (név, beosztás) teljes joggal jogosult5. 
 
A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők képviseletében a kapcsolattartásra a 
……….......................(cégnév) …….......................(név, beosztás, telefon és telefax száma, e-mail címe) 
teljes joggal jogosult. 
 
2. A szerződés teljesítésének irányítása: 
A szerződés teljesítésének irányítására az alábbi megbízott személy(ek) kerül(nek) kijelölésre: 
…………………………………………...…. (cégnév) részéről: ……………………………… 
……………………………………………… (cégnév) részéről: ……………………………… 
 
3. Felelősségvállalás 
Felek kijelentik, hogy az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi 
feltételt megismerték, megértették és azokat elfogadják. Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén 
a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítéséért korlátlan és 
egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányába.  
 
4. Feladatmegosztás 
A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a felek között a következő: 
 

CÉG FELADAT 

  

  

  

                                                      
4 Csak közös ajánlattétel esetén csatolandó. 
5 Kérjük, ez után az oldal után csatolják a képviseletre jogosult személy részére adott teljes bizonyító erejő meghatalmazást. 
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5. Bankszámlák 
A szerződés teljesítése során elvégzett és az elismert teljesítést követően a kifizetés az alábbi 
bankszámlákra történhet: 
 

CÉG BANKSZÁMLASZÁM 

  

  

  

 
A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik. 
 
A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
véleményeltérés nélkül elfogadják, és cégszerű aláírással hitelesítik. 
 
Melléklet: 
Képviseletre jogosult személynek adott meghatalmazás. 
 
Kelt: ………….., 201.. ……………… hó ….. nap 

 

 

 
……………………………… 
cégszerű aláírás 

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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6. számú melléklet 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT  
a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja, a Kbt. 55. § (5) bekezdése vonatkozásában 

 

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), 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 : 

 

1. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának 

alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a közbeszerzés értékének tíz százalékát 

meg nem haladó mértékben alvállalkozóval szerződést kötünk: 

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben a közbeszerzés értékének 10%-át nem 

meghaladó mértékben szerződést fog kötni  

 

 

8. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a 

közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánjuk 

igénybe venni, feltüntetve az alvállalkozók mellett a közbeszerzés tárgyának azon részét is, 

amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik: 

A közbeszerzés 

értékének 10%-át 

meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt 

alvállalkozó 

A közbeszerzés azon része, amellyel 

összefüggésben a közbeszerzés értékének 

10%-át meghaladó mértékben szerződést 

fog kötni 

A teljesítés aránya 

(%) 

   

   

9. Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi 

kapacitást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe venni: 
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 Kapacitást 

rendelkezésre 

bocsátó szervezet 

Az alkalmassági feltétel, amelynek 

igazolásához a kapacitást nyújtó 

szervezet erőforrására támaszkodik 

Jelölje meg egyértelműen, 

hogy a kapacitás 

igénybevétele a Kbt. 55.§ (6) 

bekezdése mely (a, b6, c7) 

pontja alapján történik, és 

adja meg konkrétan, hogy a 

szervezet kapacitására milyen 

módon támaszkodik.   

   

   

 
Jelen nyilatkozatot .................................., mint ajánlatkérő által meghirdetett „…………………………” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tesszük. 
 
Keltezés: (helység, év, hónap, nap) 
 

 
 

                                                      
6 Kbt. 55. § (b) pontja esetén ha az alkalmassági követelmény korábbi teljesítésekre vonatkozik, az 
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, 
amelynek adatait felhasználja az alkalmasság igazolásához, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai 
tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.  
 
7 A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során azon szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az 
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár 
megtérítéséért. Ebben az esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről kezességvállaló 
nyilatkozat csatolása szükséges.  
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 34

Magyar Diáksport Szövetség 
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7. számú melléklet 

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL8 

 

Alulírott ................................................ , mint a(z) ................................................................. (székhely: 

 ......................................................................... ) Ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a  
„. …………………………..” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglalt alábbi 

kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt 

vevő más gazdasági szereplő aki:  

 
9 Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdései: 
 

56. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem 
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a 
gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes 
joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 

megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi 
intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a 
bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy 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, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen 
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; 

g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása 
esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-
a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata 

                                                      
8 Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg közjegyző vagy 
gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat formájában. 
9 Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § e) pontjának megfelelően a Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i) 
pontjában foglalt kizáró okokra vonatkozóan közjegyző (vagy gazdasági, illetve szakmai kamara) által hitelesített 
nyilatkozatot kell csatolnia. A Kbt. 56. § (1) bek. további pontjaira vonatkozóan nem szükséges ajánlattevői nyilatkozatot 
csatolni. 
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esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre 
kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el; 

h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 
szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag 
kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy 
pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. 
Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve 
bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, 
költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve 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; 

i)63 korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött 
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két 
éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban 
megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban 
megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként 
szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; 

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot 
szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 

mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy 
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti 

országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések 
után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból 
származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a 
gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a 
közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés 
alapján kapott jövedelem, 

kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) 

pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 
(2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, 

amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek 
tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a 
több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság 
társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) 
bekezdés k) pont ka) alpontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. 

 

Kijelentjük továbbá, hogy alvállalkozóinkkal és az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági 

szereplővel szemben sem állnak fenn a Kbt. 56 §. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok. 
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Jelen nyilatkozatot .................................., ajánlatkérő által indított, „……………………….” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem. 

 

Kelt: 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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8. számú melléklet  

Nyilatkozat a kizáró okok igazolásához 

(Kbt. 56.§. (1) bekezdés k) pont kc) alpontjához) 

 

Alulírott‚ … mint a(z) … (név, székhely) ajánlattevő képviseletében a 310/2011 (XII. 23.) Korm. 

rendelet 12. § alapján a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja vonatkozásában kijelentem,  

 

„A”  

hogy az ajánlattevő szervezet 

 

- olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. 

- olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.* 

 

„B”  amennyiben az „A” tételben az első kitétel került megjelölésre 

- tekintettel arra, hogy az ajánlattevő szervezetet nem jegyzik szabályozott tőzsdén, a 

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 

CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált 

valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatása az alábbi: 

- neve: … lakóhelye … 

- neve: … lakóhelye … 

- neve: … lakóhelye … 

-  

 

Jelen nyilatkozatot .................................. ajánlatkérő által indított, „ …………………………” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem. 

  

 

Kelt: ………….., 201.. ……………… hó ….. nap 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

*A MEGFELELŐ ALÁHÚZANDÓ 
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9. számú melléklet  

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL 

Kbt. 56.§. (2)10 

 

Alulírott ................................................ , mint a(z) ................................................................. (székhely: 

 ......................................................................... ) Ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a 
„…………………………….” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

I. Az ajánlattevőnek közvetetten vagy közvetlenül  

 

van olyan*  

nincs olyan* 

 

több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdasági társaság tulajdonosa, amelynek tekintetében a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) 
pontjában meghatározott feltételek fennállnak.  

 

II. Miután a van olyan tulajdonosa került megjelölésre, a tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 
tulajdonost az alábbiak szerint nevezem meg: 

 

………………………………………..név, …………………………………….cím, és nyilatkozom, hogy vele szemben a 
Kbt. 56.§.(2) bekezdésében foglalt kizáró okok nem állnak fenn. 

 

Jelen nyilatkozatot .................................. ajánlatkérő által indított, „ …………………………” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem. 

 
Keltezés: (helység, év, hónap, nap) 
 

. 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 
*a megfelelő aláhúzandó, és igen válasz esetén a nyilatkozat folytatandó, a nem megjelölése esetén 
a II. részt Ajánlattevőnek nem kell kitöltenie. 

 

                                                      
10 A Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg egyszerű nyilatkozat 
formájában. 
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10. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT SZÁMLAVEZTŐ PÉNZINTÉZETEKRŐL 
 
 
 
Alulírott ................................................ , mint a(z) ................................................................. (székhely: 

 ......................................................................... ) Ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a 
„…………………………….” tárgyú közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában 

 
k i j e l e n t e m, 

 
hogy, az általam vezetett társaság a hatályos cégkivonatában megjelölt pénzügyi intézeten kívül más 
pénzügyi intézetnél, hitelintézetnél nem vezet számlát, továbbá, hogy a pénzügyi alkalmasság 
igazolására valamennyi pénzforgalmi számla vonatkozásában becsatoltam a számlavezető pénzügyi 
intézmények nyilatkozata(i)t. 
 
A társaság: 
Neve: 
Székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
 
A társaság számlaszáma(i):  
 
 
Megszűnt számla(i): 
 
 
Kelt: ………….., 201.. ……………… hó ….. nap 
 
 
 
 
 
 
  
………………………………… 
cégszerű aláírás 
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11. számú melléklet 

NYILATKOZAT 
A TELJES ÉS A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA SZERINTI ÁRBEVÉTELRŐL  

 
Alulírott ……………………….., mint a ………………………………….. (név, székhely) ajánlattevő jelen  
közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője felelősségem tudatában  

nyilatkozom, 
 
 hogy nettó árbevételünk: 
 

Év 
 

Teljes – általános forgalmi adó nélkül 
számított (nettó) – árbevétel  

 

A közbeszerzés tárgya szerinti általános forgalmi 
adó nélkül számított árbevétele 

év   

év   

év   

 
 
 
Jelen nyilatkozatot .................................., ajánlatkérő által indított, a „…………………………..” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 
 
Keltezés: (helység, év, hónap, nap) 
 

…............................................. 
cégszerű aláírás 
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12. számú melléklet  

NYILATKOZAT A TELJESÍTETT REFERENCIÁKRÓL 
 
Alulírott ……………………….., mint a ………………………………….. (név, székhely) ajánlattevő jelen  közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője 
nyilatkozom, hogy a „……..…………………………” tárgyú közbeszerzési eljárásban referenciaként cégünk alábbi munkáit jelölöm meg:11 

 Teljesítés ideje 
(az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé 

számított megelőző 36 hónapban) 

A teljesítés főbb paraméterei, rövid leírása 
az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok feltüntetésével, legalább;  

Az igazolásból, nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie az M1.) pont szerinti alkalmassági 
minimumkövetelmény összes elemének. 
 

 M1.) az eljárást megindító felhívás feladását 
megelőző 36 hónapban legalább 1 db 
egészségügyi mérési eszköz és/vagy sport mérési 
eszközök szállítása tárgyú, egyenként legalább 
nettó 100 millió HUF értékű, legalább 2000 
szállított tételt tartalmazó, szerződésszerűen 
teljesített referenciával, amely referenciák 

 

                                                      
11 A referenciát a Kr. 16.§ (1) bekezdése a) esetben a szerződést kötő másik fél által adott igazolással (referencialevéllel) kell igazolni az eljárást megindító felhívás  III. 2.3.) 1) pontjában foglaltak szerint. 
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esetében a szállítási (teljesítési) határidő 
legfeljebb a szerződéskötéstől számított 90 nap 
volt. Több referencia esetén a referenciák 
összértékének kell megfelelnie a minimálisan 
elvárt követelménynek, de mindegyik referencia 
esetében elvárás, hogy a szerződéskötéstől 
számított szállítási (teljesítési) határidő ne 
haladja meg a 90 napot és a szállított tételek 
száma legalább 2000 db. 

 

 
Nyilatkozom továbbá, hogy a nyilatkozatomban feltüntetett szállítás(ok) teljesítése  
 

szerződésszerű volt/nem volt szerződésszerű12. 
Jelen nyilatkozatot .................................. ajánlatkérő által indított, „…………..……………………”  tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 
Keltezés: (helység, év, hónap, nap) 
 

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

 

                                                      
12A megfelelıt kérjük jelölni! 
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13. számú melléklet 

 
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A TELJESÍTÉSBE BEVONI KÍVÁNT SZAKEMBER(EK)RŐL 

 
 

Alulírott ……………………….., mint a ………………………………….. (név, székhely) ajánlattevő jelen  közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője 
nyilatkozom, hogy a „……..…………………………” tárgyú közbeszerzési eljárásban a teljesítéshez az alábbi szakember(eke)t kívánom bevonni: 
 
 

Szakember neve Gyakorlati évek száma/ Képzettség 

  

  

 
 
Mellékelten csatolom továbbá a rendelkezésre állást igazoló dokumentumo(ka)t, valamint a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) önéletrajzát, 
amelyből egyértelműen kiderül a szakmai jártasság, ismeretek, tapasztalat és képzettség, valamint a képzettséget igazoló oklevél egyszerű másolatát 
 
Kelt:……………….., 2015. …………………….  
 
 

…............................................. 
cégszerű aláírás 
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 14. számú melléklet 

 
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A TELJESÍTÉSHEZ RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IRODÁRÓL VAGY ÜGYFÉLSZOLGÁLATRÓL VAGY MÁS HELYISÉGRŐL, AHOL A 

TELJESÍTÉS SORÁN AZ ESZKÖZÖK SZERVIZ ÜGYINTÉZÉSE FOLYIK 
 

Alulírott ……………………….., mint a ………………………………….. (név, székhely) ajánlattevő jelen  közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője 
nyilatkozom, hogy nyertességem esetén a „……..…………………………” tárgyú közbeszerzési eljárásban a teljesítéshez az ajánlati felhívás VI.3.18. pontjában 
előírt irodával/üzlethelyiséggel/más helyiséggel rendelkezni fogok az eszközök szervízelése érdekében. Ennek igazolására, nyertességem esetén a szükséges 
dokumentumokat benyújtom.  
 
 
Kelt:……………….., 2015. …………………….  
 
 

…............................................. 
cégszerű aláírás 
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 15. számú melléklet 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
A KBT. 126. § (5) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 

 
 
Alulírott, mint a ………………………………… (név, székhely) ajánlattevő jelen eljárásban nyilatkozattételre 
jogosult képviselője a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a 
„…………………………………………” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az Ajánlatkérő által előírt előleg-
visszafizetési biztosítékot cégünk az  előlegbekérő dokumentum benyújtásáig az Ajánlatkérő 
rendelkezésére bocsátja. 
 
 
Keltezés: (helység, év, hónap, nap) 
 

…............................................. 
cégszerű aláírás 
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16. számú melléklet   

NYILATKOZAT A KAPACITÁST RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZETRŐL ÉS RENDELKEZÉSRE 
ÁLLÁSÁRÓL 

 

a Kbt. 55.§-ának (5) bekezdése alapján 

 

Alulírott ………………………………. mint a ……………………………….kapacitást nyújtó szervezet (szervezet 
neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma) jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre 
jogosult képviselője jelen nyilatkozattal kötelezettséget vállalok arra, hogy .................................. 
ajánlatkérő által „…………………….” tárgyú közbeszerzési eljárásában a(z) …………………………………………… 
ajánlattevő (neve, székhelye, cégjegyzékszáma) részére a 

 
pénzügyi-gazdasági / műszaki szakmai alkalmassági13 

 
követelményekhez a kapacitás(oka)t az alábbiak szerint biztosítjuk: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

{Az érintett kapacitások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai 

alkalmasság tekintetében az ajánlattételi felhívás, valamint a dokumentáció szerint.} 

 
Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy ennek felhasználásával a(z) …………………………… 
ajánlattevő azt igazolja, hogy nyertessége esetén az ajánlatkérővel kötendő szerződés teljesítésének 
időtartama alatt a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd, ezáltal a szerződés 
teljesítéséért a fentiek tekintetében felelősséget vállalok.  
 
Keltezés: (helység, év, hónap, nap) 
 

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

(kapacitást rendelkezésre bocsátó 
szervezet részéről) 

                                                      
13A megfelelıt kérjük jelölni! 
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT  
A KBT. ÜZLETI TITOKRÓL SZÓLÓ RENDELKEZÉSEIVEL KAPCSOLATBAN 

 

A/* Alulírott…………………………, mint a(z)…………………….……………….(név, székhely) ajánlattevő  jelen 
közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője, felelősségem tudatában és a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében nyilatkozom, hogy ajánlatom üzleti titkot nem 
tartalmaz.  

 
B/** Alulírott…………………………, mint a(z)…………………….……………….(név, székhely) ajánlattevő  jelen 
közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője, felelősségem tudatában 
nyilatkozom, hogy ajánlatom alábbiakban megjelölt részei üzleti titoknak minősülnek, ezért azok 
nyilvánosságra hozatalát megtiltom: 
 -  
 -  
 -  
 

***Kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy nem tilthatom meg a Kbt. 80. § (3) bekezdésében 
felsorolt adatok nyilvánosságra hozatalát, továbbá nem korlátozhatom, illetőleg nem tilthatom meg 
üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát sem, amely a közérdekű adatok 
nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó külön törvényben meghatározott 
adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. Tudomásom van róla, hogy a közbeszerzési 
eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti 
titoknak. 
 
Fentiek értelmében jelen eljárásban ajánlatom alábbi részei nyilvánosak:  
 - ajánlati adatlap (felolvasólap) 
 - ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bekezdése vonatkozásában 
 - közös ajánlattevői nyilatkozat 
 - szerződéses adatok 
 - szerződés tervezet.  

Jelen nyilatkozatot .................................., mit ajánlatkérő által indított, a „.………………………..” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat  részeként teszem. 

Keltezés: (helység, év, hónap, nap) 
 

 
...................................... 

cégszerű aláírás 
 
 
* Csak abban az esetben kell kitölteni, ha ajánlattevő az ajánlat nyilvános kezeléséhez hozzájárul.    
*** A, B és C esetben is alkalmazandó. 
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rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag 
szállítására 2015”  

 
19. számú melléklet 

 
DÍJSZÁMÍTÁSI TÁBLÁZAT 

 
 
Adásvételi szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükségeges mérési eszközcsomagok beszerzése 2015” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében a 

beszerzés tárgyára vonatkozóan az alábbi részletes szakmai ajánlatot tesszük: 
 

  
A TÁMOP 3.1.13. sz. projekt keretében mérési eszközcsomagok beszerzése 

Ajánlatkérő által meghatározott műszaki 
leírás szerinti eszköz mennyisége és leírása 

Ajánlattevő által ajánlott eszköz megnevezése 
és mennyisége 

Ajánlattevő által ajánlott 
eszköz műszaki 

paraméterei 
(funkcionális leírás és 
méretek), leírása az 

elvárt műszaki 
tartalomnak megfelelően 

Ajánlattevő által ajánlott 
eszköz nettó értéke 

(HUF/db) 

1. 3800 darab  
Testtömeg és testösszetétel mérésére 

alkalmas eszköz 

(OMRON BF511, vagy azzal egyenértékű 
műszaki tartalommal rendelkező eszköz) 

 Az eszköz legyen képes meghatározni a 

testtömeget minimum 0,1 kg pontossággal, 
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rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag 
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mérési tartomány: 0 – 150 kg 

 Az eszköz legyen képes meghatározni a test 
zsírtartalmát (5 - 60% tartományban 0, 1 % 
felbontással), vázizomzat arányát (5- 50% 
tartományban 0, 1 % felbontással), valamint 
a nyugalmi anyagcsere szükségletét (385 - 
3999 kcal tartományban 1 kcal felbontással) 
6 -18 éves korosztályok esetén is 

 A mért testtömeg és a betáplált 

testmagasság (100,0 - 199,5 cm) adatok 

alapján számítsa ki a vizsgált személy BMI 

értékét, a nem (férfi – nő) és életkor (6 – 80 

év) és legyen képes a vizsgált személy BMI 

csoportok (sovány. normál, túlsúlyos és 

elhízott) szerinti besorolására 

 A szállított egység tartalmazzon magyar 

nyelvű műszaki leírást és használati utasítást 

 Az eszköz rendelkezzen klinikai validitás 

igazolással 

Testtömeg és testösszetétel mérésére 
alkalmas eszköz minimális műszaki 
tartalma: 
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 Rendelkezzen önálló multifunkcionális 

adatbevitelre alkalmas kezelőfelülettel és 

digitális (LCD) kijelzővel 

 A testösszetételt mérő bioimpedancia alapú 

rendszer tartalmazzon, minimum 8 szenzort, 

melyek segítségével a teljes testre vonatkozó 

adatok regisztrálásra kerülhetnek (külön talp 

és kéz szenzor egységek) 

 Az eszköz működését AA (R6) típusú elemek 

biztosítsák (mangán és alkáli elemek 

felhasználhatóak legyenek) és a szállított 

egység tartalmazzon legalább 4 db AA (R6) 

típusú elemet  

 Tömege ne haladja meg a 3000 g-t 

 Kiterjedése szállítási állapotban ne haladja 

meg a 500x600x200 mm-t 

2. 3800 darab  
Kézi szorítóerő mérő eszköz: 

(Baseline 12-0286, vagy azzal egyenértékű 
műszaki tartalommal rendelkező eszköz) 
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 Az eszköz tegye lehetővé a kézi szorítóerő 

mérését minimum 0,1 kg pontossággal, 

mérési tartomány 0 – 90 kg 

 Rendelkezzen önálló multifunkcionális 

adatbevitelre alkalmas kezelőfelülettel és 

digitális (LCD) kijelző rendszerrel 

 Mérés során rögzítse a legnagyobb 

erőkifejtési értéket, tárolja minimum 30 

mérés eredményét 

 Legyen képes az erőkifejtések besorolására 

(gyenge, normál és erős) nemek (férfi - nő) 

és életkor (10-80 éves) kategóriák szerint 

Kézi szorítóerő mérő eszköz minimális 
műszaki tartalma: 

 Az eszköz a tenyérméret nagyságához 

állítható kivitelben készüljön 

 Az eszköz beépített elektromos mérőegység 

segítségével mérjen 

 Az eszköz AAA típusú elemekkel legyen 

működtethető, a szállítási egység 
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tartalmazzon 2 db AAA elemet 

 Az eszköz maximális tömege ne haladja meg 

a 800 g-t 

 Kiterjedése szállítási állapotban ne haladja 

meg a 250x200x100 mm-t.  

 A szállított egység tartalmazzon magyar 

nyelvű műszaki leírást és használati utasítást 

 

3. 3800 darab  
Tolómérő eszköz 

 Az eszköz tegye lehetővé testrészek 

talajsíktól mérhető magasságpontjaik 

meghatározását, legalább 0,5 cm 

pontossággal, méréstartomány: talajtól mért 

0-45 cm 

Tolómérő eszköz minimális műszaki 
tartalma: 

 Az eszköz erős műanyag (nem flexibilis és 

törésnek ellenálló), vagy fém (nem 

tartalmazhat éles, hegyes sérülést okozó 
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részeszeket) részekből készüljön, tolómérő 

rendszerű kivitelben  

 Az eszköz talajra állítható skálázott 

függőleges részből és testrészhez illeszthető, 

puha műanyag/gumi résszel bevont véggel 

(5 cm) rendelkező vízszintes részből álljon. 

 A csúsztatható vízszintes rész felső vízszintes 

síkjának magassága legyen leolvasható a 

skálázott függőleges részen. 

 Az eszköz csúsztatható vízszintes részének 

vége a függőleges skála középsíkjától 20 cm 

távolságra nyúljon ki (beleértve az 5 cm-es 

műanyag/gumi bevonattal ellátott vég részt) 

 Az eszköz maximális tömege ne haladja meg 

a 200 g-t 

 Kiterjedése szállítási állapotban ne haladja 

meg a 500x200x100 mm-t 

 

4. 11 400 darab    
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Távolságjelző csík 

 Az eszköz legyen alkalmas testgyakorlatok 

végzése során talajra helyezett állapotban 

távolságjelző funkció betöltésére, az eszköz 

szélei között lévő távolság tapintással 

történő érintésével 

Távolságjelző csík műszaki tartalma: 
 Készüljön hajlékony, egyik felületén enyhén 

érdes, másik felületén csúszásgátló 

kiképzéssel, élénk színű anyagból, 

összetekert állapotban tárolható kivitelben 

(gumi) 

 Mérete: B: szélesség: 114,3 mm; hosszúság: 

900 mm; magasság 2 mm 

 Egy mérési eszköz csomag 3 távolságjelző 

csíkot tartalmaz 

 Az eszköz maximális tömege ne haladja meg 

a 80 g-t darabonként 

 

5. 3800 darab    
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Mérődoboz 

 Az eszköz összeszerelt állapotban legyen 

alkalmas ülőhelyzetben végzett 

hajlékonysági tesztek végrehajtása közben 

elért hosszúsági értékek mérésére minimum 

0,1 cm pontossággal, mérési tartomány: 0-

50 cm 

Mérődoboz műszaki tartalma: 
 Az eszköz készüljön fémből és fából 

összecsavarozható kivitelben, az eszköz 

teljes magassága összeszerelt rajz szerint 

állapotban fedőlappal együtt: 305 mm 

 Tartalmazzon egy tartókeretre csavarozható, 

fából készült fedőlapot (készülhet fából, 

laminált forgácslapból, rétegelt falapból), 

hosszúsági tengelyén legyen, egy mérőskála, 

mm és vastagabb cm beosztással, a fedőlap 

a nem lábakkal alátámasztott végétől 25 mm 

távolságról indulva 0 mm kezdő beosztással.  

A lábtartó rész függőleges síkjának távolsága 

és  a kezdő 0 mm beosztás távolsága 230 
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mm legyen. 

 Fedőlap mérete: 200x560x18 mm 

 

 Tartalmazzon egy három lábon álló hajlított 

csőből készült összecsavarozható 

tartókeretet, csúszásgátló gumitalpakkal 

felszerelve  

 Lábtartó rész: 

 Lábtartó rész mérete: hossz a csőprofil 

méretétől függően  az A és B lábak belső 

széleit összekötő hossz. 

  A lábtartó rész szélessége megegyező a 

lábak keresztmetszetével, megfelelő 

stabilitás biztosítása érdekében 

(hegesztéssel és csavarozással is rögzíthető) 

 A lábtartó rész talajjal érintkező szélén 

legyen egy 60 mm széles talplemez, amely 

kinyúlik a C lábbal ellentétes irányban 

Az eszköz bármely részét t terhelő 1500 N 
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erővel szemben ellenállást kell biztosítania 

   Össz nettó ajánlati ár1:  

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

 
........….…………………………………… 
(ajánlattevő  cégszerű aláírása a 

kötelezettségvállalásra 
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 

                                                      
1 Ezt az értéket kell beírni a felolvasólapra 
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