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I. FEJEZET

TELJES MENNYISÉG, RÉSZLETES MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

A közbeszerzés tárgya 180 db új csuklós autóbusz beszerzése, adásvétel formájában, egy
részben.

A műszaki leírást a „Részletes Műszaki Követelményeket” alkotó, külön csatolt, alábbi
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák:

Kizárólag új - azaz első alkalommal forgalomba helyezett és a műszaki követelmények
fogalommeghatározásában megadott további kritériumoknak is megfelelő - autóbusz
megajánlására  van lehetőség.
Az autóbuszok részletes leírását a dokumentációban található „Részletes Műszaki
Követelmények" tartalmazza.
Ajánlatkérő a gazdasági célszerűség és a vállalti arculat egységessége miatt azonos
gyártmányú és típusú autóbuszt kíván beszerezni.
Ezért a részajánlattétel lehetősége ellentétes volna a gazdasági célszerűség követelményével.
(Kbt. 50.§ (2) bek.)

A közbeszerzés feltételes a Kbt. 53.§ (6) bek. szerint:

Amennyiben Ajánlatkérő beszerzési igényének fedezetét a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium nem tudja biztosítani,- ezt a tényt ajánlatkérő
olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja a Kbt.
75. § (2) bekezdés a) pontja alapján, valamint a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján mentesül a
szerződéskötési kötelezettsége alól, illetőleg ezeket az okokat az e közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti.



II. FEJEZET

Az AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE



Az AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE
FORMAI ELVÁRÁSOK

Az ajánlat lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: „180 db új, csuklós
autóbusz beszerzése adásvételi szerződéssel”

Az ajánlatot összefűzve 1 eredeti példányban, továbbá 1 pld. elektronikus formátumban,
zárt csomagolásban kérjük benyújtani. Az ajánlatokat borítékban kell elhelyezni. A
példányok esetleges eltérése esetén az eredeti, nyomtatott példány számít mértékadónak
Az ajánlatban valamennyi információt tartalmazó oldalt oldalszámmal kell ellátni. Az
információt nem tartalmazó oldalak számozása nem kötelező, de lehetséges;
Az ajánlat elején – az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékének
megfelelő – tartalomjegyzéket kell elhelyezni, amely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;

TARTALMI ELVÁRÁSOK
Ajánlati adatlap (felolvasólap) szerepeltetni kell az eljárás tárgyát, az ajánlattevő adatait
(cégnév, székhely, telefonos, faxos és elektronikus elérhetőség, képviselő, kapcsolattartó),
valamint az értékelési szempont szerinti adatokat (Kbt. 66.§ (1) bek.)
Tartalomjegyzék (oldalszámozott)
Cégszerűen aláírt nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés szerint
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint
Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet
részéről és a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti előszerződés, szerződés, vagy más,- a
rendelkezésre állás kötelezettségét alátámasztó okirat csatolása (adott esetben)
Az ajánlattételhez 25.000.000,- Ft összegű ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának
igazolása eredeti okirattal

KIZÁRÓ OKOK

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A  kizáró  okok  fenn  nem  állását  a  321/2015.  (X.  30.)  Korm.  rendelet  1.  §  -  16.  §
rendelkezései szerint kell igazolni.

Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat a Kbt. 62.§
(1) a) és e) pontja (adott esetben), valamint a 62.§ (2) bek. vonatkozásában
Nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb.) és kc) alpontja szerint
A Kbt.  67.  §  (4)  bekezdése  alapján az  ajánlattevőnek nyilatkoznia  kell,  hogy  a  szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót.
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem
írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Együttes adóigazolás, amennyiben a gazdasági szereplő nem szerepel a köztartozásmentes
adózók adatbázisában
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a
cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a
alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet
és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) (Kbt. 67.§(1) bek. ajánlattevő és
alkalmasságot igazoló alvállalkozó által kitöltve.

A kizáró okok előzetes igazolása az egységes európai közbeszerzési dokumentum
(EEKD) benyújtásával történik, a kizáró okok tételes igazolására az ajánlatkérő külön
felhívására kerül sor.

ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK



Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II.
Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD)
benyújtásával kell előzetesen igazolnia a pénzügyi alkalmassági követelményeknek való
megfelelését.
A pénzügyi alkalmasság tételes igazolására az ajánlatkérő külön felhívására kerül sor.

Elvárás:
P/1. bármelyik, cégkivonatában szereplő pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatban
foglaltak alapján megállapítható, hogy az eljárást megindító felhívás feladásának napjától
visszafelé számított 12 hónapra vonatkozóan semelyik számláján nem fordult elő 30 napot
meghaladóan 1.000.000 HUF-nál nagyobb összegű sorban állás. Ajánlatkérő sorban
álláson a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25.
pontjában foglaltakat érti.

Igazolás:

P1) Ajánlattevő valamennyi - cégkivonatában szereplő- számlavezető pénzügyi
intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, az eljárást
megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat az alábbi
tartalommal:
- mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját,
- a vezetett bankszámlaszám(ok) megjelölése,
- az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafele számított 12 hónapos
időtartamban volt-e 30 napot meghaladó, 1.000.000 HUF-nál nagyobb összegű sorban
állás valamelyik vezetett számláján.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az
igazolások benyújtására.
Elvárás:

P2) az utolsó lezárt üzleti évben a közzétett mérlegben szereplő saját tőke értéke eléri vagy
meghaladja az alábbi értéket: 500 millió (ötszázmillió) HUF.

Amennyiben  ajánlattevő nem  rendelkezik  egy  üzleti  évvel  (tekintettel  arra,  hogy  később
kezdte  meg  működését),  úgy  akkor  minősül  alkalmasnak,  ha  a  mérlegben  szereplő saját
tőke értéke eléri a fent megjelölt összeget.

Közös ajánlat esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdés figyelembe vételével, a gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők közül a P2 pont vonatkozásában
együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében meghatározottak
szerint.
A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági
és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint
kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Igazolás:
P2) Ajánlattevő nyilatkozata az utolsó lezárt üzleti évben a közzétett mérlegben szereplő saját
tőke értéke eléri vagy meghaladja az alábbi értékeket: 500 millió (ötszázmillió) HUF.

Ha az ajánlattevő a P2.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amelyben a számviteli beszámoló elkészítése/közzététele nem lehetséges, az e
ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik,



amelyben a számviteli beszámoló elkészítése/közzététele nem lehetséges,- és tájékoztatást
kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Korm. rendelet 19.§ (2)
bek.)
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások
hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően jogosult
ellenőrizni.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az
igazolások benyújtására.

Műszaki és szakmai alkalmasság
Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II.
Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD)
benyújtásával kell előzetesen igazolnia a pénzügyi alkalmassági követelményeknek való
megfelelését.

A műszaki és szakmai alkalmasság tételes igazolására az ajánlatkérő felhívására kerül sor.

Elvárás:
M1)

 rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három
évben egy, vagy több szerződő féltől származó,
összesen legalább 35 darab új autóbusz értékesítése szállítási vagy adásvételi szerződéssel
és/vagy gépjármű tartós bérletére (operatív lízingjére) és/vagy pénzügyi lízingjére, mint a
beszerzés tárgyára vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő teljesítésről
szóló igazolással, vagy nyilatkozattal alátámasztott referenciával, amelynek értéke
összesen elérte legalább az általános forgalmi adó nélkül számított 2 milliárd HUF-ot (azaz
kétmilliárd forintot)

Igazolás:  Az  ajánlattevőnek  nyilatkoznia  kell  a  Kbt.  65.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja  és  a
321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés a) pontja
alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, új autóbusz
értékesítése szállítási vagy adásvételi szerződéssel és/vagy gépjármű tartós bérlete
(operatív lízingje) és/vagy pénzügyi lízingje tárgyú ügyleteiről, a 321/2015. (X. 30.)
Kormány Rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon.
A Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdésre tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások
benyújtására.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)-b) pont szerinti igazolás vagy
nyilatkozat minimális tartalma:
- a teljesítés ideje (év, hónap);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely, képviselő neve, telefonszáma,
fax-száma, elektronikus levélcíme);
- a referencia tárgya, mennyisége
- az ellenszolgáltatás összege
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-
e
Közös ajánlattevők az M1) pontban foglalt követelménynek együttesen is megfelelhetnek
Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban
szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. A Kbt. 140. §
(9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására
referenciakent a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a
teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a
projekttársaság időközben megszűnt. Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált
időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált
időszakra  eső teljesítés  vehető figyelembe,  ezért  az  igazolás  során  a  megadott  időszakra
vonatkozó adatokat kell megadni.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások
benyújtására



Elvárás:
   M2) A megajánlott autóbusz jogszabályban előírt emissziós paraméterei legalább az EURO
6 szintet teljesítik, továbbá az autóbusz SORT 1 ciklus szerint mért fogyasztása nem haladja
meg a 64 1/100 km értéket.

Igazolás:
Az alkalmasság igazolása a megajánlott autóbusz érvényes típusbizonyítványának
benyújtásával és akkreditált műhely által kibocsájtott SORT 1 mérési módszerrel elvégzett
üzemanyag fogyasztási jegyzőkönyv becsatolásával történik.

Egyéb nyilatkozatok
Ajánlattevő: aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta (egyszerű
másolati példány)
Alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet: aláírási címpéldány vagy
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta (egyszerű másolati példány) – (adott esetben)
Gazdasági társaságnak nem minősülő ajánlattevő esetén igazolását annak, hogy az
ajánlatot aláíró személy kötelezettségvállalásra jogosult.
A képviseletre nem jogosult személy által  tett  nyilatkozat esetén a meghatalmazó(k) és a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó, közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba szabályszerű meghatalmazás eredeti példányban.
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) pontról (a közbeszerzésnek azt a részét (részeit),
amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontról (az ajánlattevő által az ajánlattételkor már
ismert és a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a
közbeszerzésnek azt a részét (részeit) amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók
közre fognak működni)
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös Ajánlattevők minimum a Kbt. 35.§ szerinti
tartalmú megállapodását, amelyben a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt
megjelölni, továbbá nyilatkoznak a közbeszerzési eljárásban, továbbá a szerződés
teljesítése során képviseletükre jogosult személy nevéről és elérhetőségéről (adott esetben)
Nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő által teljesítendő szállítások, szolgáltatások, illetve
azok bármely részének ajánlatkérő általi igénybe vétele nem sérti bármely harmadik
személy szerzői jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari mintaoltalomhoz fűződő, vagy
bármely más iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát (szabadalmi védjegy).
A dokumentáció átvételi elismervénye és megküldésének igazolása, egyszerű másolati
példányban
Nyilatkozat felelős fordításról
Nyilatkozat üzleti titokról
Nyilatkozat szerzői jogról és szabadalomról
Szakmai ajánlat (benne a származási igazolás/nyilatkozat, a részletes műszaki
követelmények táblázatai a megajánlott autóbuszra specifikáltan kitöltve )



III. FEJEZET

TÁJÉKOZTATÁS



1. Az ajánlatot az alábbiak figyelembevételével kell összeállítani:

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki (szakmai követelmények) 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!

A formanyomtatványok alanyaként ajánlattevő került megjelölésre. Amennyiben valamely
nyilatkozatot az ajánlatkérői előírások szerint csatolni szükséges alvállalkozó vagy a
gazdasági szereplőre vonatkozóan, a nyilatkozat alanyaként értelemszerűen alvállalkozó
vagy a gazdasági szereplőre jelölendő meg.

A dokumentumokat, táblázatokat ajánlatkérési dokumentáció előírásainak megfelelően,
pontosan ki kell tölteni, illetve elkészíteni, dátummal és aláírással ellátni, minden
pénzösszeget,  amely benne előfordul,  Magyar Forintban (HUF) kell  megadni,  egész forintra
kerekítve.

2. Kiegészítő tájékoztatás (Ajánlattevői kérdések)

Kapcsolattartás formai előírásai

Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők (ideértve azon gazdasági szereplőt is, aki
érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte) között minden nyilatkozattétel - ha e
törvényből más nem következik – írásban, e-mail vagy fax útján történik.

Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy kérdéseiket, a kérdés feltételére irányadó határidő
lejártáig szerkeszthető MS Word formátumban elektronikusan is szíveskedjenek továbbítani
a beszerzes@volanbusz.hu és  a kozbeszerzes@ratkynet.hu elektronikus levélcímekre, 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.

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.

Kérdések feltétele

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a
megfelelő ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban, valamint a
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást
kérhet az ajánlatkérőtől.

Az Ajánlattevőknek kiegészítő tájékoztatás iránti igényeiket (a továbbiakban: kérdések)
írásban kell benyújtaniuk (e-mailen vagy fax útján) az ajánlati felhívásban megadott e-mail
címeken, vagy faxszámon. Az egyéb helyen benyújtott vagy más faxszámra megküldött
kérdést Ajánlatkérő nem veszi figyelembe. Az Ajánlattevő felelőssége, hogy az ilyen kérdések
idejében megérkezzenek az Ajánlatkérőhöz.

Válasz megadása

A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az
ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal kell megadni.



Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fenti válaszadási határidőt megelőző negyedik
napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező
megadnia,  de  megadhatja,  amennyiben  úgy  ítéli  meg,  hogy  a  későn  érkezett  kérdés
megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges. Az ajánlatkérő - ha a válaszadáshoz
és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre - ilyenkor is élhet a Kbt.
52. § (4) és (5)  bekezdésben foglaltak szerint az ajánlattételi határidő meghosszabbításának
kötelezettségével/lehetőségével.

Az Ajánlattevők kizárólagos felelőssége, hogy gondosan megvizsgálják a dokumentációt,
kérdéseiket lehetőleg az ajánlatkérő számára a Kbt.-ben előírt válaszadási határidőkre
tekintettel tegyék fel.

Ajánlatkérő a határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti azon
gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél írásban
jelezték.

Azokat a gazdasági szereplőket, akik a határidő meghosszabbításakor még nem vettek át a
dokumentációt, a dokumentáció átadásával egyidejűleg fognak erről a körülményről írásban
tájékoztatást kapni.

Ajánlati felhívás és a Dokumentáción belüli ellentmondások kezelése

Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatás formájában közli, amennyiben észleli, hogy a
dokumentáció valamely eleme semmis, 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. A dokumentáció semmisnek nyilvánított
eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem
alkalmazandó.

A kiegészítő tájékoztatás a Közbeszerzési Dokumentum része.

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 szerződés szerint reá hárulnak.

3. Ajánlattevői elérhetőségek megadása

Az ajánlatkérő valamennyi értesítést a bontást követően a felolvasólapon megadott fax,
illetve e-mail címre küld meg. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a hiánypótlást
és az összegezést e-mail formájában továbbítja az ajánlattevők részére.

Az Ajánlattevő felelőssége, hogy a felolvasólapon megadott fax számon, illetve e-mail címen
elérhető legyen.

4. Ajánlattevő, alvállalkozó

4.1  A  Kbt.  3.  §  2.  pontja  szerint  alvállalkozó:  az  a  gazdasági  szereplő,  aki  (amely)  a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által
bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

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

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

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.



5. Közös ajánlattevők

5.1.  Több  gazdasági  szereplő közösen  is  tehet  ajánlatot.  Ebben  az  esetben  a  közös
ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők
vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
5..2. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
5.3. Az értesítés, a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és
indokolás kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését,
tájékoztatását, illetve felhívását az 5.1. pont szerinti képviselőnek küldi meg.
5.4. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen
felelnek.
5.5. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő
lejárta után változás nem következhet be.
5.6. Az ajánlattevő, vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban
a)  nem  tehet  másik  ajánlatot  más  ajánlattevővel  közösen,  illetve  nem  nyújthat  be  másik
részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,
b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát
nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés].

6. Kizáró okok igazolásai

6.1. A magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az ajánlatban a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet  III.  fejezet  8-10.§  -ban  foglaltaknak  megfelelően  kell  igazolnia,  hogy  nem tartozik
Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitöltenie, mely e
dokumentáció része a kitöltési utasítással együtt.
6.2. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az
ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet III. fejezet11. §-aszerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 62. §
(1)-(2) bekezdésének hatálya alá.

6.3. Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet
vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtania
kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Az Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozó vonatkozásában a
Kbt. 67.§ (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevő folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén,
az ajánlathoz, csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Ennek körében az alábbi nyilatkozatokat, igazolásokat kell benyújtani:

Magyarországon letelepedett ajánlattevő
Kizáró ok Igazolás módja
Kbt. 62. § (1) a) –
beleértve az aa)
alponttól az ah)
alpontig

a  Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés a) és e) pontja tekintetében - amelyet
kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni -
, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek esetén
közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített
nyilatkozat.

Kbt. 62. § (1) b) Ajánlatkérő ellenőrzi.
Ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó-



és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolás
Kbt. 62. § (1) c) Ajánlatkérő ellenőrzi.
Kbt. 62. § (1) d) Ajánlatkérő ellenőrzi.

Ha  a  gazdasági  szereplő nem  minősül  cégnek,  vagy  ha  az  adott
szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más
hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara
által hitelesített nyilatkozat

Kbt. 62. § (1) e) kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni -
, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek esetén
közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített
nyilatkozat

Kbt. 62. § (1) f) Az ajánlatkérő ellenőrzi; ha a nem természetes személy gazdasági
szereplő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai
kamara által hitelesített nyilatkozat

Kbt. 62. § (1) g) Ajánlatkérő ellenőrzi
Kbt. 62. § (1) h) Ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai

közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.
Kbt.  62. § (1)  i)  –
beleértve az ia) és
ib) alpontokat is

Nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az
ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során.

Kbt. 62. § (1) j) Az adott eljárásban a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi
az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan pedig az
ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.

Kbt. 62. § (1) k) –
ka)

Ajánlatkérő ellenőrzi.

Kbt. 62. § (1) k) –
kb)

Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e,
melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott
tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem
jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI.  törvény  (a  továbbiakban:  pénzmosásról  szóló  törvény)  3.  § r)
pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó
nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a
pénzmosásról  szóló  törvény  3.  § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni.

Kbt. 62. § (1) k) –
kc)

Saját nyilatkozattal arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes
joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben, illetve
részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-
os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Ha van ilyen
szervezet, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező azt nyilatkozatban
megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak
vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában
hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn (nyilatkozat-minta szerint)

Kbt. 62. § (1) l) Az ajánlatkérő ellenőrzi.
Kbt. 62. § (1) m) Nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az

ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során.
Kbt. 62. § (1) n) Az ajánlatkérő ellenőrzi, ezen felül köteles elfogadni az eljárásban

benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatot.

Kbt. 62. § (1) o) Az ajánlatkérő köteles elfogadni igazolásként az eljárásban benyújtott
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.

Kbt. 62. § (1) p) Az ajánlatkérő köteles elfogadni igazolásként az eljárásban benyújtott
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.



Kbt. 62. § (2) Saját nyilatkozattal (nyilatkozat-minta szerint)
Kbt. 63.§ (1) a),
b), és d) pontja
(adott esetben)

Az ajánlatkérő köteles elfogadni igazolásként az eljárásban benyújtott
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.

A kizáró ok ebben az eljárásban nem került előírásra.
Kbt.63.§ (1) c.)
(adott esetben)

Az ajánlatkérő köteles elfogadni igazolásként az eljárásban benyújtott
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot
azzal, hogy a nyilatkozat tartalmát ellenőrizni köteles.
A kizáró ok ebben az eljárásban nem került előírásra.

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő
Kizáró ok Igazolás módja
Kbt. 62. § (1) a) A gazdasági szereplő, illetve személy tagállama vagy letelepedése

szerinti országa illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által
kibocsátott okiratot, amely igazolja az említett követelmények
teljesítését.

Kbt. 62. § (1) b) A letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolása; a kizáró
ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti
köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi; ha az
ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező az adatbázisban nem szerepel,
az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes
adóigazolást is be kell nyújtani; amennyiben a gazdasági szereplő
Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, úgy a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását.

Kbt. 62. § (1) c) A letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolása
Kbt. 62. § (1) d) A letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolása
Kbt. 62. § (1) e) A gazdasági szereplő, illetve személy tagállama vagy letelepedése

szerinti országa illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által
kibocsátott okiratot, amely igazolja az említett követelmények
teljesítését.

Kbt. 62. § (1) f) A gazdasági szereplő, illetve személy tagállama vagy letelepedése
szerinti országa illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által
kibocsátott okiratot, amely igazolja az említett követelmények
teljesítését.

Kbt. 62. § (1) g) A letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolása, továbbá
a Közbeszerzési Döntőbizottság által alkalmazott eltiltásra vonatkozóan
a kizáró ok hiányát az ajánlatkérő a Hatóság honlapján elérhető
nyilvántartásból ellenőrzi;

Kbt. 62. § (1) h) Ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.

Kbt.  62. § (1)  i)  –
beleértve az ia) és
ib) alpontokat is

Nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az
ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során.

Kbt. 62. § (1) j) Az adott eljárásban a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi
az eljárás során.

Kbt. 62. § (1) k) –
ka)

Érintett ország illetékes hatósága által kiállított adóilletőség-igazolás.

Kbt. 62. § (1) k) –
kb)

Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e,
melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott
tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt, illetve részvételre jelentkezőt nem
jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r)
pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó
nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a
pénzmosásról  szóló  törvény  3.  § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja



szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni.

Kbt. 62. § (1) k) –
kc)

Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy
személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben,
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt
nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy
annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában
hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.  (nyilatkozat-minta szerint)

Kbt. 62. § (1) l) Az ajánlatkérő ellenőrzi.
Kbt. 62. § (1) m) A kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során.
Kbt. 62. § (1) n)
és o)

Az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának
igazolásaként köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;
Magyarországon elkövetett korábbi jogsértés tekintetében az
ajánlatkérő az n) pontban található kizáró ok hiányát a GVH honlapján
található, döntéseket tartalmazó adatbázisokból ellenőrzi.

Kbt. 62. § (1) p) Az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának
igazolásaként köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.

Kbt. 62. § (2) A gazdasági szereplő, illetve személy tagállama vagy letelepedése
szerinti országa illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által
kibocsátott okiratot, amely igazolja az említett követelmények
teljesítését.

Kbt. 63.§ (1) a),
b), és d) pontja
(adott esetben)

Az ajánlatkérő köteles elfogadni igazolásként az eljárásban benyújtott
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.

A kizáró ok ebben az eljárásban nem került előírásra.
Kbt. 63.§ (1) c)
pontja (adott
esetben)

Az ajánlatkérő köteles elfogadni igazolásként az eljárásban benyújtott
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot
azzal, hogy magyarországi ajánlatkérővel kötött szerződés teljesítésére
vonatkozóan a kizáró ok hiányát az ajánlatkérő köteles a Hatóság
honlapján elérhető nyilvántartásból ellenőrizni.
A kizáró ok ebben az eljárásban nem került előírásra.

Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki a Kbt. 62.§ (1) bek. a), b), c), d) e), f) a ka)
és  a  (2)  bek.szerinti  kivonatot  vagy  igazolást,  vagy  azok nem terjednek ki  az  e  pontokban
hivatkozott esetek mindegyikére,- úgy az ajánlatkérő köteles elfogadni az ajánlattevő eskü
alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az
ajánlattevő által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy
közjegyző által hitelesített nyilatkozatot.

Azokban az esetekben, amelyekben a Kbt. 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített
ajánlattevők  hivatalos  jegyzéke  -  figyelemmel  a  30.  §-ban  és  a  39.  §-ban  foglaltakra  -
bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített
ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az
Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a
letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől
származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a fenti táblázatokban
foglalt egyéb igazolási módok helyett.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.



7. A gazdasági szereplők szerződés teljesítésére való alkalmassága

7.1. Az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban
ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő
ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt

7.2. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi 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.

7.3  A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére,
képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai
tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a
gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott
szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást amelyhez e
kapacitásokra szükség van.

7.4. Ha az előírt alkalmassági feltétel a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország
nyilvántartásában való szereplésre, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó feltételt
tartalmaz,- úgy e követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása,
ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban
szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A 7.1. pont
szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

8. Hiánypótlás és felvilágosítás kérése az ajánlattevőktől (Kbt. 71.§)

8.1. Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a
hiánypótlás lehetőségét, továbbá az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés,
nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást
kér.

8.2. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a
többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevő részére
megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó
hiányokat.

8.3. A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és
kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési
dokumentumok, vagy a jogszabályok előírásainak.

8.4. Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás
nyújtására megjelölt határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat is,
amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.(önkéntes hiánypótlás).

8.5. Ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához olyan
gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, amely



a 62. § (1) bekezdés a)-h), k)-n) és p) pontja szerinti, korábbi eljárásban tanúsított magatartás
alapján a j) pontja szerinti vagy - ha az ajánlatkérő előírta - a 63. § szerinti kizáró ok hatálya
alatt áll, a kizáró okkal érintett gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében
felhívja az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt a kizárt helyett szükség esetén más
gazdasági szereplő megnevezésére.

8.6. Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási
felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Az ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, ha a
hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von
be  az  eljárásba.  A  korábban  megjelölt  hiány  a  későbbi  hiánypótlás  során  már  nem
pótolható. A hiánypótlási határidő lejártáig olyan hiányok pótlására is van lehetőség,
amelyek nem szerepelnek a hiánypótlási felhívásban
(önkéntes hiánypótlás, Kbt. 71.§ (5) bek.)

8.7. A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:
a) nem járhat a  Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége
végrehajtásának módjára, vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum
tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható, vagy
hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes
árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető,
amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az
ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.

8.8.  Az  ajánlatkérő köteles  meggyőződni  arról,  hogy  a  hiánypótlás  vagy  a  felvilágosítás
megadása a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelel. A 71.§ (3) vagy (8)-(9) bekezdés
rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem,
vagy  nem  az  előírt  határidőben  teljesítették,  kizárólag  az  eredeti  ajánlati  vagy  részvételi
jelentkezési példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során.

8.9. Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak
javítását úgy végzi el, 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. Ajánlatkérő a számítási hiba javításáról az összes
ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatja.

9. Az értékelési szempont: összességében legelőnyösebb ajánlat

Az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján „a legjobb ár-érték arányt
megjelenítő olyan - különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális - szempontok, amelyek
között az ár vagy költség is szerepel.”

Részszempont

1.(MK1) Garantált
üzemképességi mutató
vállalása a 24 hónap
garanciális időszak alatt

2. (MK2) Az autóbuszok
garanciális időszakon belüli,
karbantartásra, javításra
alkalmas szerelő álláshelyek
száma a dokumentációban
meghatározott feltételek
alapján, (min 1db- max 50 db)

Súlyszám

12

12

Részszempont

4. (MK4)  Az utasok által
dobogó nélkül elérhető
(közvetlenül az alacsony padlón
elhelyezett) ülőhelyek száma
(min. 8 db)

5. (MK5) A legkisebb
utasfolyosó szélesség 450 mm
meghaladó része

6. (KK1) 180 db autóbusz nettó

Súlyszám

10

4

40



3. (MK3) Az oldalablakok
nyithatóságának mértéke, az
összes oldalüveg felület %-
ában

2

vételára összesen

7. (KK2) A karbantartáshoz,
javításhoz szükséges
pótalkatrészek költsége, és
munkadíja ajánlatkérő által
műszaki dokumentációban
megadott minta táblázat szerint

20

9.1. Az értékelési módszer ismertetése:

Az értékelési részszempontok az ajánlati felhívás II.2.5. pontjában találhatóak.

Az értékelési módszer ismertetése:

A ponthatárok közötti pontozás módja az ajánlati felhívás VI.3. 7. pontjában foglaltaknak
megfelelően: a KK1 és KK2 részszempontok esetében a Közbeszerzési Hatóság 1.6.2012-i KÉ
2012. évi 61. szám útmutatójának III/A/1/ba pontja szerinti fordított arányosítás, míg az
MK3. részszempont esetén az útmutató III/A/1/bb. pontja szerinti egyenes arányosítás, az
MK1, MK2, MK4, MK5 szempont esetében sávos a 9.2. pontban megadottaknak megfelelően.

A KK1 és KK2. részszemponthoz tartozó fordított arányosítás képlete:

(P - Pmin)/ (Pmax– Pmin) = Alegjobb/ Avizsgált

azaz

P = ( Alegjobb/ Avizsgált) (Pmax-Pmin)  + 1

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (100 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (1 pont)
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az MK 3. részszemponthoz tartozó egyenes (lineáris) arányosítás képlete:

           (P - Pmin)/ (Pmax – Pmin) = Avizsgált / Alegjobb

azaz

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax - Pmin) + Pmin

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (100 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (1 pont)
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme



Amennyiben valamely részszempont esetében valamennyi ajánlat azonos megajánlást
tartalmaz, ezen részszempontra minden ajánlattevő maximális pontszámot kap.

Az egyes részszempontokra adható pontszám minimum 1, maximum 100 pont.

A legkedvezőbb ajánlati elem kapja - minden részszempont esetén - a maximális 100 pontot,
az utána következő ajánlatok a legjobb ajánlati értékhez történő arányosítással csökkenő
pontszámot kapnak.
Tört szám esetén az ajánlatkérő három tizedes jegyre kerekít úgy, hogy 5 esetén a kerekítés
felfelé történik.

Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezután súlyszámukkal felszorzásra, majd
összeadásra kerülnek.
A nyertes ajánlattevő az, akinek az ajánlata összesen a legmagasabb pontszámot éri el.

9.2. Az egyes értékelési részszempontok tartalmának magyarázata:

KK1. részszempont:
Nettó értékesítési ár a teljes mennyiségre számítva (HUF) (súlyszám: 40)

Az ellenszolgáltatás összege az ajánlatban megadott 180 db autóbuszra összesített, nettó (az
ügyletet terhelő ÁFA nélküli) értékesítési ár, magyar forintban megadva. Az ellenszolgáltatás
összegének fedezetet kell nyújtania mindazon feladatok elvégzésére és felmerülő költségekre,
melyek szükségesek a felhívásban és a dokumentációban meghatározott műszaki tartalom
és kapcsolódó szolgáltatások megvalósításához.
Ajánlatkérő semminemű műszaki vagy egyéb ok miatt (így például a szerződés megkötése és
a megvalósulás közötti időszakban bekövetkezett áremelésből, árfolyamváltozásból, stb.
eredő) többletköltség-igényt nem fogad el.

KK2. részszempont:
A karbantartáshoz, javításhoz szükséges pótalkatrészek költsége, és munkadíja
ajánlatkérő által műszaki dokumentációban megadott minta táblázat szerint.
(súlyszám: 20)

A karbantartáshoz, javításhoz szükséges pótalkatrészek költsége, ajánlatkérő által műszaki
dokumentációban megadott minta táblázat szerint. Ajánlatkérő összeállított azokból a
pótalkatrészekből egy listát, melyek a karbantartás, javítás során jellemző és gyakori igényt
jelentenek, felhasználásukkal az üzemeltetési költség mértéke jelentősen befolyásolható.
Ajánlattevőnek a listán szereplő tételeket be kell áraznia és összesíteni azokat. A listán
szereplő alkatrészek alapvetően olyanok, melyeket az ajánlattevő garanciális kötelezettsége
jellemzően nem érint. Az „alkatrész csomag” a járművek baleseti javításához, a természetes
elhasználódás során cserélendő pótalkatrészeket és kicserélésükhöz szükséges normaórákat
valamint egységdíjakat tartalmazza. Az így adódó költségtömeg adja a résszempont értékét.
A dokumentációhoz csatolt táblázatot értelemszerűen ki kell tölteni és a költségeket
összegezni kell. Az így adódó összegzett értéket kell a felolvasó lapra beírni. Ajánlattevő
egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a listán szereplő alkatrészeket és munkaóra
egységdíjat az autóbuszok átadásától számított 84 hónapos időszakon belül a megajánlott
áron szállítja, illetve az egységdíjat alkalmazza. A táblázatban megajánlott normaidők
ugyanezen időszak alatt nem növelhetők. A 84 hónapos „ár-garancia” időtartamán belül az
első 24 hónapban (a jótállási időszak alatt) a listában szereplő árak nem emelhetők, míg a
további időszakban évente, az árak az előző évi, KSH által közzétett ipari árindex mértékével
korrigálhatók.



MK1. részszempont:

Garantált üzemképességi mutató vállalása a 24 hónap garanciális időszak alatt.
(súlyszám: 12)
Az ajánlatkérő a 85%- alatti mutató vállalását érvénytelennek tekinti.
Az ezt követő vállalásokat a következők szerint pontozza:
= 85% –os mutató vállalása esetén a pontszám  1
= 86%- os mutató vállalása esetén a pontszám  7,6
= 87%- os mutató vállalása esetén a pontszám 14,2
= 88%- os mutató vállalása esetén a pontszám 20,8
= 89%- os mutató vállalása esetén a pontszám 27,4
= 90%- os mutató vállalása esetén a pontszám 34,0
= 91%- os mutató vállalása esetén a pontszám 40,6
= 92%- os mutató vállalása esetén a pontszám 47,2
= 93%- os mutató vállalása esetén a pontszám 53,8
= 94%- os mutató vállalása esetén a pontszám 60,4
= 95%- os mutató vállalása esetén a pontszám 67,0

= 96%- os mutató vállalása esetén a pontszám 73,6
= 97%- os mutató vállalása esetén a pontszám 80,2
= 98%- os mutató vállalása esetén a pontszám 86.8
= 99%- os mutató vállalása esetén a pontszám 93,4
= 100%- os mutató vállalása esetén a pontszám 100

A 100 % értékű vállalás csak abban az esetben fogadható el érvényesnek, ha ajánlattevő a
forgalomképtelen autóbuszok helyett csereautóbuszt biztosít.
Az üzemképességi mutató megállapításához csak azokat az üzemképtelenségi okokat kell
figyelembe venni, melyek a jótállási kötelezettség körében merülnek fel, kijavításuk
ajánlattevő intézkedését igényli.
Ajánlattevő nem felel azon üzemképtelenséget eredményező állásidőért, mely az ajánlatkérő
hibájából (pl. karambolos javítási igény, átalakítási igény, további tartozékok, részegységek
felszerelése stb.) keletkeznek vagy a használatból eredő természetes elhasználódás
eredményei. Még akkor sem, ha ezek javítását ajánlatkérő az ajánlattevőtől rendeli meg.
A mutató teljesülését ajánlatkérő naponta értékeli oly módon, hogy a jótállás körébe tartozó
hibából, karbantartási előírás teljesítéséből adódóan forgalomképtelen autóbuszok számával
csökkenti a teljes mennyiséget és az így adódó üzemképes napi mennyiség és teljes
mennyiség hányadosát veszi, majd azt megszorozza 100 – al. A végleges napi érték
megállapítása a kerekítés matematikai szabályának alkalmazásával kerül meghatározásra.
Ajánlatkérő a számítást minden napon, a reggel 6 óra 30 perckori állapotra vonatkoztatva
elkészíti és erről nyilvántartást vezet. Az értékelést a felek együttesen, havi gyakorisággal
végzik és az eredménynek megfelelően elszámolnak.

MK2. részszempont:

A megajánlott autóbuszok garanciális időszakon belüli, karbantartásra, javításra
alkalmas szerelő álláshelyek száma a dokumentációba meghatározott feltételek
alapján. (minimum 1 db- maximum 50 db) (súlyszám: 12)

Ajánlatkérő fontos gazdasági érdeke a lehető legmagasabb rendelkezésre állás
(üzemképesség) biztosítása, a javításra várakozás idejének csökkentése és az ilyen okból
keletkező „rezsi km” futások minimalizálása. A jótállási időtartam alatt gyakoriak az olyan
autóbusz felépítményt érintő javítások, melyeket - szükség szerint - ajánlatkérő
ajánlattevővel vagy szerződött partnerével kíván elvégeztetni. A garanciális időszak alatti
kötelező karbantartások elvégeztetése során szintén fontos körülmény a minél rugalmasabb
rendelkezésre állás és rezsi teljesítmények csökkentése.



Fenti szempontok érvényre juttatása érdekében ajánlatkérő értékeli a közbeszerzés tárgya
szerinti autóbuszok karbantartására, javítására alkalmas, ajánlattevő által egyidejűleg
biztosított, szerelő álláshelyek számát. Alkalmasnak az a szerelőhely tekinthető, mely az
ajánlott autóbusz típus teljes körű garanciális ellátására feljogosított szervizben található és
az 1/1990. (IX.29.) KHVM rendeletben, a rendelet 3. sz. melléklet 1., 2., 3., 4. és 7. számú
járműfenntartó tevékenységekre vonatkozóan meghatározott követelmények valamelyikének
megfelelő. A szerelő állások mennyiségének és megfelelőségének igazolására csatolni kell a
szervizek telephely engedélyeit és azt a dokumentumot mely igazolja a garanciális javítások
elvégzésére szóló jogosultságot.
A legkisebb megengedett érték (1 db) 1 pontot kap, míg a legnagyobb megajánlott érték (50
db) kapja a 100 pontot. A köztes értékeket az alábbi „pontozásos” módszerrel határozzuk
meg.

· 41 – 50 db szerelő álláshely között:  100 pont
· 31 – 40 db szerelő álláshely között:    80 pont
· 21 – 30 db szerelő álláshely között:    60 pont
· 11 - 20 db szerelő álláshely között:    40 pont
· 2 – 10 db szerelő álláshely között:    20 pont
· 1 db szerelő álláshely:      1 pont

MK3. részszempont:
Az oldalablakok nyithatóságának mértéke, az összes oldalüveg felület %-ában.
(súlyszám: 2)

Ajánlatkérő számára fontos komfort elvárás, hogy az autóbusz utasterének szellőztetése,
páramentesítése azokban a meteorológiai időszakokban is jól biztosíthatók legyenek, amikor
a klíma berendezés használata nem indokolt vagy nem megengedett. Ajánlatkérő a részletes
műszaki dokumentációban rögzítette elvárásait az oldalablakok nyithatóságával
kapcsolatban, az itt meghatározott mértékek minimum követelményeket jelentenek.
Ajánlatkérő számára előnyt, egyúttal „többlet utaskomfortot” jelentenek azok a
konstrukciós, műszaki megoldások, melyek egy nagyobb mértékű nyithatóságot ezáltal egy
jobb utastéri szellőzést eredményeznek. Ajánlatkérő az „összes oldalüveg” definíció alatt csak
az átlátható üvegfelületet érti. Tehát nem számolhatók azon üvegezéssel ellátott felületek,
melyek bármilyen módon összefüggően eltakartak és a szabad ki- és belátást nem
biztosítják. (pl. színezéssel, matricázással, festéssel, lemezeléssel eltakarás stb.), viszont
beleszámítanak a nyithatóság biztosítása érdekében alkalmazott keret illetve tartó és sín-
szerkezet. Azon műszaki – esztétikai megoldások esetében, melyek az üvegfelületnek csak
részleges átláthatóságát biztosítják, az érintett felület 50 %-a vehető figyelembe.
Ajánlattevőnek rajzokkal dokumentált módon meg kell adnia a teljes oldalüveg felület
nagyságát m2 mérték üvegfelületegységben. Meg kell adnia továbbá a nyitható szabad
üvegfelület nagyságát m2 mértékegységben. A nyitható megoldások közül az elhúzható
kivitellel érintett felület 100 %-ban figyelembe vehető.
A billenő kivitelű nyithatósági megoldás nem megengedett. A nyitható felület értékelésénél a
levegő szabad átáramlására rendelkezésre álló, nyitott felület nagysága vehető számításba. A
kettő százalékban kifejezett aránya adja az értékelési szempont értékét. 100 pontot a
legmagasabb érték kapja, a többi érték esetén, ehhez egyenes arányosítással kiszámítva
kapjuk meg az elért pontszámokat.

MK4. részszempont:
Az utasok által dobogó nélkül elérhető (közvetlenül az alacsony padlón elhelyezett)
ülőhelyek száma. (súlyszám: 10)

Ajánlatkérő számára fontos komfort elvárás, hogy az autóbusz utasterében a mozgásokban
akadályozott utasok (idős korúak, mozgásproblémákkal küzdők, gyerekek, kisgyermekes
szülők stb.) számára könnyen elérhető és használható ülőhelyeket minél nagyobb
mennyiségben  biztosítsunk.  Ezért  alánlatkérő előnyben  részesíti  azokat  a  műszaki
megoldásokat, melyek lehetővé teszik az utastéri ülés elrendezésen belül egy nagyobb db-



számú, dobogó nélkül” elérhető ülőhely biztosítását. Az utasok által dobogó nélkül elérhető
ülőhelyek nagyobb száma egyúttal a gyorsabb utasáramlást is segíti a le- és felszállás során.
Ajánlatkérő azokat az üléseket érti a „dobogó nélkül elérhető” megnevezés alatt, melyeket az
utas az alacsony padozaton állva közvetlenül használni tudja anélkül, hogy a leüléshez
valamilyen lépcsőre, dobogóra fel kellene kapaszkodnia.
Az  ajánlatban  ülés  elrendezési  rajzot  kell  megadni,  melyeken  meg  kell  jelölni  a  fenti
elvárásokat teljesítő utas üléseket.
A részletes műszaki dokumentációban előírt legkisebb ülés a mennyiség 8 db lehet, mely az
értékelésnél 1 pontot kap. A megajánlott legmagasabb ülésszám (18 db vagy ennél több)
kapja a 100 pontot. A köztes értékeket az alábbi „pontozásos” módszerrel határozzuk meg.

· 18 ülőhely vagy annál több: 100 pont
· 17 ülőhely:   90 pont
· 16 ülőhely:   80 pont
· 15 ülőhely:   70 pont
· 14 ülőhely:   60 pont
· 13 ülőhely:   50 pont
· 12 ülőhely:   40 pont
· 11 ülőhely:   30 pont
· 10 ülőhely:   20 pont
·   9 ülőhely:   10 pont
·   8 ülőhely:     1 pont

MK5. részszempont:
A legkisebb utas-folyosó szélesség 450 mm-t meghaladó része (súlyszám: 4)

Ajánlatkérő elvárásként  fogalmazza  meg,  hogy  az  utastér  –  ezen  belül  az  utas  folyosó
kialakítása - biztosítsa a legkönnyebb utasáramlást az utascsere során, a gyors le és
felszállás érdekében. Az utasáramlás gyorsaságát, komfortját meghatározza a kialakított
utasfolyosó szélessége, azokon a helyeken melyek a szűk keresztmetszetet jelentik az
utastérben. Alánlatkérő ezeket a helyeket a következő módon definiálja: a „B” és „C” tengely
maximum 1 500 mm-es körzetében, és a „C” tengelytől hátrafelé megépített utas-folyosó
szakaszok. Ezeken a helyeken a részletes műszaki dokumentációban foglaltak szerint, a
legkisebb megengedett méret 450 mm.
Ajánlatkérő rendkívül fontosnak tartja a gyorsabb és biztonságosabb utasáramlás valamint
a leszálló ajtók akadálymentes megközelítése érdekében azt a konstrukciós kialakítást, mely
az előírt minimális értéknél nagyobb szélességet biztosít. Ezért a megajánlott 450 mm-nél
nagyobb értéket pontozza. A legkisebb megengedett érték (450 mm) 1 pontot kap, míg a
legnagyobb megajánlott érték (mm vagy annál több) kapja a 100 pontot. A köztes értékeket
az alábbi „pontozásos” módszerrel határozzuk meg.

· 571 - 600 mm közötti utasfolyosó szélesség: 100 pont
· 541 – 570 mm közötti utasfolyosó szélesség:    80 pont
· 511 – 540 mm közötti utasfolyosó szélesség:    60 pont
· 481 – 510 mm közötti utasfolyosó szélesség:    40 pont
· 451 – 480 mm közötti utasfolyosó szélesség:    20 pont
· 450 mm utasfolyosó szélesség:      1 pont

A járóköz szélessége akkor fogadható el a megajánlott mérettel, ha az teljes és akadály
nélküli áthaladást biztosít (pl. nem lóg ki a függőleges síkba az utas ülés bármelyik eleme,
kapaszkodó, karfa).
A megajánlott értéket pontos, méretezett ülés elrendezési rajzzal kell alátámasztani.

10. Egyéb információ

10.1. Ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (5) bek-ben foglaltaknak megfelelve tájékoztatásul közli az
ajánlattevőkkel, hogy azokról a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről,



amelyeknek a szerződés teljesítése során meg kell felelni, az itt felsorolt szervektől
kaphatnak tájékoztatást:

10.1.1.Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi
Ellenőrzési Osztály
Cím 1035 Bp., Váradi utca 15.
E-mail budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Telefon +36-1-323-3600
Fax +36-1-323-3602
Illetékesség: Budapest

10.1.2. NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Dél-budapesti
Adóigazgatósága
1132 Budapest, Váci út 48/C-D - Telefon: 06-1-412-5400 - Fax: 06-1-432-5270

NAV Általános Tájékoztató Rendszer
(hétfőtől csütörtökig 8.30-16 óráig, pénteken 8.30-13.30 óráig)
06-40-42-42-42
06-20-33-95-888, 06-30-33-95-888, 06-70-33-95-888
külföldről: +36-1-250-9500

NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszer
(hétfőtől csütörtökig 8.30-16 óráig, pénteken 8.30-13.30 óráig)
A  rendszer  a  TEL  adatlap  kitöltése  és  beküldése  után,  csak  ügyfélazonosító  számmal
használható.
06-40-20-21-22
külföldről: +36-1-441-9600

10.1.3. Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Cím: 1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12. Postacím: 1447 Budapest, Pf.: 541. Telefon:
1/478-44-00 Fax: 1/478-45-20 E-mail cím: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu

10.1.4. Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály
1138 Budapest, Váci út 174, 1550 Budapest, Pf. 203.
Telefon: (06) 1 465-3800

10.1.5. Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10. Telefonszám: 06-1-795-54-78 e-mail:
tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlatban – a dokumentációban átadott
nyilatkozatmintákon túlmenően – csatolni kell az ajánlattételi felhívásban előírt egyéb
okiratokat és nyilatkozatokat is.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlatban – a dokumentációban átadott
nyilatkozatmintákon túlmenően – csatolni kell az ajánlattételi felhívásban előírt egyéb
okiratokat és nyilatkozatokat is.

11. Az ajánlati felhívás VI.3. pontjából - terjedelmi korlátozások következtében -
kimaradt részek, melyek a közbeszerzési dokumentum részét képezik:



1.) Az ajánlatkérési dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentáció
teljes egészében letölthető a http://ratkynet.com/kozbeszerzes elérési helyről. A
dokumentáció elektronikus úton történő letöltését a dokumentációban található
"visszaigazoló adatlap" kitöltésével a beszerzes@volanbusz.hu és a
kozbeszerzes@ratkynet.hu elektronikus levélcímekre történő visszaküldésével igazolni kell. A
kitöltött adatlapot és megküldésének igazolását csatolni kell az ajánlathoz.

2.) Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva a Kbt. 68. § (2) bekezdés
alapján 1 eredeti példányban kell benyújtani írásban, zártan, roncsolásmentes
csomagolásban, magyar nyelven, papír alapon.
A  Kbt.  68.  §  (2)  bekezdése  alapján  az  ajánlathoz  egy  példányban  csatolni  kell  az  eredeti
példányról képolvasó készülékkel készült CD-re vagy DVD-re írt elektronikus példányt, mely
jelszó nélkül olvasható. Az elektronikus példánynak Acrobat Reader programmal olvasható,
PDF kiterjesztésűnek kell lennie.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány a papír
alapon benyújtottal megegyezik. Amennyiben a példányok között eltérés lenne, a papír alapú
eredeti példány tartalma az irányadó.
Az eredeti példányt zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az első, vagy
a hátsó laphoz rögzíteni kell, a matricát le kell bélyegezni, vagy aláírásra jogosultnak alá kell
írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlat
minden információt tartalmazó oldalát folyamatos oldalszámozással kell ellátni és az
ajánlathoz tételes oldalszámra hivatkozó tartalomjegyzéket kell csatolni.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak
végre,  az  adott  dokumentumot  aláíró  személynek  vagy  személyeknek  a  módosításnál  is
kézjeggyel kell ellátni.
A csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni:
„180 db új, csuklós autóbusz beszerzése adásvétel formában.”

3.)  Az  eljárás  és  az  ajánlattétel  nyelve  a  magyar.  Az  eljárás  során  mindennemű közlés
magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el.
A  Kbt.  47.  §  (2)  bekezdése  alapján az  idegen nyelvű iratokat  felelős  magyar  fordításban is
csatolni kell az ajánlatban. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely
tekintetében  az  ajánlattevő képviseletére  jogosult  személy  cégszerűen  nyilatkozik,  hogy  az
mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az
ajánlattevő a felelős.

4.)  A  Kbt.  47.  §  (2)  bekezdése  alapján  ahol  az  ajánlatkérő a  közbeszerzési  eljárás  során
valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem
rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható.
Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő
benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál
(különösen a felolvasólap, a Kbt. 66.§ (2) szerinti,- a garanciavállaló, továbbá a
kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint
benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt
példányát kell tartalmaznia. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

5.) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely
feltünteti ajánlat esetében a 68. § (4) bekezdése [az ajánlattevő(k) nevét, címét (székhelyét),
valamint azokat a fő, számszerűsíthető adatokat, amely az értékelési szempont alapján
értékelésre kerül]szerinti információkat. A Kbt. 68. § (4) bekezdés értelmében az ajánlatok
bontásának megkezdése előtt Ajánlatkérő ismerteti a rendelkezésre álló fedezet összegét.

6.) Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,



b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
A nyilatkozatokat az ajánlatban nemleges tartalommal is szükséges benyújtani.

7.) Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a
Kbt.  69.  §  (11)bekezdése  szerint  kíván  tényt  vagy  adatot  igazolni,-  úgy  az  ajánlattevő,
alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nyilatkozatban
köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint
igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás
nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.

8.)  Az  értékelési  szempont  a  Kbt.  76.  §  (2)  bekezdés  c)  pontja  alapján  „a  legjobb  ár-érték
arányt megjelenítő olyan - különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális - szempontok,
amelyek között az ár vagy költség is szerepel.”

9. ) Az autóbuszok ajánlatkérő által elfogadott szállítási határideje: a szerződéskötés napjától
számított minimum 30, maximum 210 nap.

10.) Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozva akként
nyilatkozik, hogy az előminősítési rendszerében - a 28. § (3) bekezdése alapján
meghatározott minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő
pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és
igazolását az alábbi pontok tekintetében:
Ajánlati felhívás III.1.2). pont: P1.), P2.)
Ajánlati felhívás III.1.3) pont: M1.) M2.)

11.) Amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevő a Kbt. 65. § (8) bekezdése
szerint igazolta a gazdasági és pénzügyi alkalmasságát, abban az esetben az ajánlatkérő és a
Kbt.  65.  §  (8)  bekezdése  alapján  kezességet  vállaló  személy  (szervezet)  között  a  Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. § szerinti kezességi szerződés jön létre
olyan módon, hogy a fentiek szerinti írásbeli kezességvállalásnak az ajánlatkérő általi
elfogadásáról a kezességet vállaló személyt (szervezetet) értesíti az ajánlatkérő. Erre
tekintettel a kezességet vállaló köteles az ajánlatban megadni székhelyét (postacímét),
telefonszámát, faxszámát, e-mail címét.

12.) Közös ajánlattétel eseten az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §- ában foglalt
feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Be kell csatolni a közös ajánlattevők
megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges
felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös ajánlattevők
munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében.

13.) Ajánlatkérő a hiánypótlásra vonatkozóan a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint jár el.
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági
szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ilyen esetben is elrendeli az
újabb hiánypótlást.

14.) Ajánlattevő a Kbt. 81. § (3) bekezdése alapján ajánlatával együtt csatolja a kizáró okok
és az alkalmasság előzetes igazolására szolgáló egységes európai közbeszerzési dokumentum
formanyomtatványt. A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 3. § (2) bekezdése alapján, ha egy
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más
szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek
vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is
benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek
az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. A



321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel vagy
részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyike
külön formanyomtatványt nyújt be.

15.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő
és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult
személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás- mintáját.
Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az erre
felhatalmazott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírási
címpéldányát, vagy aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű
aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. A meghatalmazás elfogadását a
meghatalmazottnak is alá kell írnia. Ajánlatkérő a meghatalmazást közokirat, vagy teljes
bizonyító erejű magánokirat formájában fogadja el.

16.) A Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján bármely gazdasági szereplő, aki az adott
közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - a
közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást
kérhet. Ajánlattevők az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült
kérdéseiket kizárólag írásban (elektronikus úton, az alábbi címekre egyidejűleg megküldve:
beszerzes@volanbusz.hu és kozbeszerzes@ratkynet.hu nyújthatják be az ajánlattételi
határidő lejártát megelőzően, a kapcsolattartóként megjelölt ajánlatkérő nevében eljáró
szervezettől (ajánlati felhívás I.1. és I.3. pont szerint) faxon és elektronikus úton (e-mailen) is
eljuttatva, feltüntetve az eljárás tárgyát.

17.) A gazdasági szereplőnek, amennyiben az ajánlata, hiánypótlása, vagy Kbt. 72. § szerinti
indokolása üzleti titkot tartalmaz, a Kbt. 44. § szerinti üzleti titkot tartalmazó iratokat
elkülönítetten köteles az ajánlathoz csatolni. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan
információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti
tevékenysége szempontjából aranytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti
titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen
alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen
módon okozna számára aránytalan sérelmet. Ajánlatkérő nem fogadja el az indokolást,
amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Ajánlatkérő felhívja
ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ban foglaltakra.

18.) Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy az általa teljesítendő szállítások,
szolgáltatások,  illetve  azok  bármely  részének  ajánlatkérő általi  igénybe  vétele  nem  sérti
bármely harmadik személy szerzői jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari mintaoltalomhoz
fűződő, vagy bármely más iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát (szabadalmi védjegy).

19.) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőket - az írásbeli összegezés minden
ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével - a
Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdése szerint írásban tájékoztatja.

20.) Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezet az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel
kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító
cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási
cégiratokat.

21.)  Ajánlattevő tudomásul  veszi,  hogy  a  szerződés  megkötését  követően  ő viseli  annak
jogkövetkezményeit, amely olyan hiányosságból adódik, melyet ajánlattevőnek a tőle
elvárható szakmai gondosság és körültekintés mellett észlelnie kellett volna, de a kiegészítő
tájékoztatás kérés keretében nem jelzett.

22.) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások



A Kbt. 54. § alapján ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 25.000.000,- HUF
( Huszonötmillió forint) összegű ajánlati biztosíték nyújtásához köti, amit az ajánlattevőnek
az ajánlati kötöttség beálltáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
Az ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő
rendelkezésére bocsátotta.
Ajánlati biztosíték az ajánlatkérő K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10200971-21508747-
00000000 számú bankszámlájára utalható át.

22.1. A biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint teljesíthető a pénzügyi intézmény vagy
biztosító által vállalt garancia, kötelezvény, vagy készfizető kezességvállalás
kedvezményezettjeként a VOLÁNBUSZ Zrt.-t kell megnevezni, tárgyként az eljárás címét:
„180 db új csuklós autóbusz beszerzése adásvételi szerződéssel” kell feltüntetni.
22.2. A Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása
szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő
befizetésével, pénzügyi intézmény, vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető
kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
22.3. A Kbt. 54. § (4) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség
ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült
okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a 131. § (9)
bekezdése szerinti esetben.
22.4. Az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg abban az esetben is, ha az ajánlattevő
az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához az ajánlatkérő felhívására nem, vagy nem
megfelelően nyújtja be az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül.
22.5.A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciának vagy a biztosítási
kezességvállalásnak az ajánlattételi határidő lejártát követően, az ajánlati kötöttség
időtartamára kell érvényesnek lennie.
22.6. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (5)-(7) bekezdése alapján kerül visszafizetésre.
22.7.Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmet arra, hogy a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja
alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem,
vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre; ez a hiányosság ugyanis
nem pótolható.

23.) Árfolyamok: A különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati felhívás
feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat
kell alkalmazni.
Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek
árbevételi adatok átváltása esetén az adott naptári év utolsó napján, míg referencia adatok
átváltása kapcsán annak (vég)teljesítése, egyéb esetben az eljárást megindító felhívás
feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
Amennyiben valamely devizát az MNB nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját
központi bankja által az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon
számított EUR ellenérték a mértékadó.
Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az átszámítást
külön, aláírt lapon, a nem HUF összegeket tartalmazó okiratok mögé kell csatolni.

24.) Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az általa megajánlani kívánt áru
származási helyéről a külön jogszabályban, illetőleg a Közösségi Vámkódexről szóló tanácsi
rendeletben meghatározott származási szabályoknak megfelelően. Amennyiben az
ajánlattevő az Európai Unión kívül letelepedett, illetve az általa ajánlott áru nem közösségi
áru, az ajánlattevőnek hivatkoznia kell arra az iratra, amely alapján - a Magyar
Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi
kötelezettségeivel összhangban - az ajánlattevő vagy az általa megajánlani kívánt áru
számára nemzeti elbánást kell nyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt.
74.§ (2) bekezdés alapján kizárhatja az eljárásból
a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés],



b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell
nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés].
A 307/2015.(X.27.) Korm. rendelet 5. § alapján Ajánlatkérő jogosult kizárni az eljárásból azt
az ajánlattevőt is, aki árubeszerzés esetében ajánlatában - az áruk összértéke tekintetében -
50%-ot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti
elbánást nyújtani.
A nemzeti elbánásban részesítés szabályai a Kbt. 2.§ (5) bekezdésben találhatóak.

25.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati felhívásban külön ki nem emelt egyéb
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció előír.

26.)Az  Ajánlatkérő a  Kbt.  131.  §  (1)  bekezdése  alapján  az  eljárás  nyertesével  köti  meg  a
szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló
írásbeli összegezésben megjelölte. (Kbt. 131. § (4) bekezdés)

27.)Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére előírja, hogy a szerződés teljesítése során a
környezetvédelmi szempontok érvényesítése és a papírfelhasználás, valamint a keletkező
hulladék csökkentése érdekében a felek közötti kommunikációt lehetőleg elektronikus úton
bonyolítsa.

28.) Ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az
ajánlatkérő a dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra
hivatkozik, minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, ajánlatot a dokumentációban előírt, „vagy az azzal
egyenértékű” - a dokumentációban szereplő műszaki paraméterei tekintetében - termékre
lehet tenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján.
Az egyenértékűség fennállásának igazolása az Ajánlattevő feladata és felelőssége, az
egyenértékűség hitelt érdemlően csak a megajánlott termékre vonatkozó objektív adatok és
független mérések, érvényes tanúsítványok csatolása esetén tekinthető igazoltnak.
Ajánlattevő köteles a termékek vonatkozásában nyilatkozatot benyújtani arra vonatkozóan,
hogy az mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és dokumentációban előírtaknak.
Ajánlattevő a nem azonos, de egyenértékű termek megajánlása esetében köteles nyilatkozni
arról, hogy a megadott,- és az azzal egyenértékű termék közötti különbségből eredő minden
kockázatot és annak valamennyi, Ajánlattevőnél és Ajánlatkérőnél felmerülő mindennemű
többletköltségét Ajánlattevő viseli.

29.) Ajánlatkérő a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. 18.§ 30. pontjában foglalt
értelmező rendelkezés  alapján  azt  a  járművet  tekinti  a  tartós  bérletbe  (operatív  lízingbe)
adottnak, amelyet egy éven túli időszakra vagy határozatlan időre adtak bérbe, feltéve, hogy
a bérbe vevő üzembentartói jogát a hatósági nyilvántartásba bejegyezték. A pénzügyi lízing
fogalmát a Hpt. 6.§ (1) tartalmazza.
Ajánlatkérő a gépjármű fogalma alatt a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.)
KPM-BM együttes rendelet, 1. számú függelék, II/b. pont szerinti meghatározást érti:
b) Gépjármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt. A mezőgazdasági vontató, a lassú
jármű, a segédmotoros kerékpár és a villamos azonban nem minősül gépjárműnek.
Ajánlatkérő az autóbusz fogalma alatt a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.)
KPM-BM együttes rendelet, 1. számú függelék, II/e. pont szerinti meghatározást érti:
e) Autóbusz: személyszállítás céljára készült, elektromos felsővezetékhez nem kötött olyan
gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is beleértve - kilencnél több állandó ülőhely van.

30.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az
ajánlattevőket terheli, ezzel kapcsolatos igénye az ajánlatkérővel szemben nem lehet.

31.)  Irányadó  jog:  A  jelen  ajánlati  felhívásban  nem  szabályozott  kérdésekben  a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai
irányadók.



IV. NYILATKOZATMINTÁK



1. sz. melléklet
FELOLVASÓLAP

Ajánlattevő adatai1:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Nyilvántartó cégbíróság neve:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Belföldi adószáma:
Pénzforgalmi jelzőszám2:
Képviselő neve:

A kapcsolattartó adatai3:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:
Kapcsolattartó személy faxszáma:
Kapcsolattartó személy e-mail címe:

Alulírott … mint a(z) (cégnév, székhely)(a továbbiakban: Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult
képviselője, hivatkozással a 2016. október 27-én  TED 2016/S-208- 376892 számon
megjelent ajánlati felhívásra, a(z) Ajánlattevő nevében „180 db új, csuklós autóbusz
beszerzése adásvételi szerződéssel” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi
számszerűsíthető ajánlatot teszem:

Részszempont
1.(MK1) Garantált üzemképességi mutató vállalása a 24
hónap garanciális időszak alatt

%

2. (MK2) Az autóbuszok garanciális időszakon belüli,
karbantartásra, javításra alkalmas szerelő álláshelyek száma
a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, (min
1db- max 50 db)

db

3. (MK3) Az oldalablakok nyithatóságának mértéke, az összes
oldalüveg felület %-ában

%

4. (MK4)  Az utasok által  dobogó nélkül elérhető (közvetlenül
az alacsony padlón elhelyezett) ülőhelyek száma (min. 8 db)

db

5. (MK5) A legkisebb utasfolyosó szélesség 450 mm meghaladó
része

mm

6. (KK1) 180 db autóbusz nettó vételára összesen HUF
7.  (KK2) A karbantartáshoz, javításhoz szükséges
pótalkatrészek költsége, és munkadíja ajánlatkérő által
műszaki dokumentációban megadott minta táblázat szerint

HUF

____

<Kelt>
…….………………………..

(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS

A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)

1 Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon
bővíthető.
2 Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatosan használni kíván.
Amennyiben a megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt kérjük
külön is feltűntetni.
3Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg! Az ajánlattevő felelőssége olyan
kapcsolattartási adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat.



2. sz. melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 66. § (2) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN

Alulírott, …………………………………………., mint a(z) ……………….…………… (cégnév,
székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban
és közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és
azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk, és nyertesség esetén a szerződést a megadott
tartalommal és a Felolvasólapon tett ajánlati áron megkötjük és teljesítjük.

Jelen nyilatkozatot a VOLÁNBUSZ Zrt., mint Ajánlatkérő által kiírt „180  db  ú j  ,
c suklós  autóbusz  beszerzése  adásv é te l i  s zerződésse l” tárgyában
megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

<Kelt>

…………………………..
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)



3. sz. melléklet

NYILATKOZAT A KBT. 66. § (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN

Alulírott …………………………………….., mint a(z) ……………………………………… ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője4 „180 db új, csuklós autóbusz beszerzése adásvételi
szerződéssel” tárgyú közbeszerzési eljárásban felelősségem tudatában

k i j e l e n t e m ,

hogy az általam képviselt vállalkozás a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3-5. §-ai szerinti minősítése:

mikro vállalkozás     kisvállalkozás  középvállalkozás   egyéb

Kijelentem, hogy az általunk benyújtott dokumentumok valós információkat tartalmaznak.

<Kelt>

…………………………..
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)

*

4 közös ajánlattétel esetén a konzorciumi tagonként kell becsatolni



4. sz. melléklet

NYILATKOZAT A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉS A) ÉS B) PONTJA SZERINT

Alulírott …………………………………………. (név), mint a …………………………… (cég)
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom, hogy

a) az általam képviselt Vállalkozás a közbeszerzés következő részének (részeinek)
teljesítéséhez vesz igénybe alvállalkozót:5

b) az a) pontban felsorolt részek teljesítése érdekében igénybe venni kívánt és az ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozók a következők:6

Alvállalkozó neve Alvállalkozó címe
(székhelye)

Alvállalkozó által
teljesítendő feladatok

c) a szerződés teljesítésében más vállalkozás nem vesz részt, az alkalmasság
igazolásához más gazdasági szereplőt nem veszek igénybe.

Jelen nyilatkozatot a VOLÁNBUSZ Zrt., mint Ajánlatkérő által kiírt „180  db  ú j ,
c suklós  autóbusz  beszerzése  adásv é te l i  s zerződésse l” tárgyában
megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

<Kelt>

…………………………..
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)

5 az alvállalkozó által elvégeztetett tevékenység, rész megnevezése, felsorolása szükséges
6 a már ismert alvállalkozók felsorolása az a.) pontban megadott tevékenységek szerint cégnevet és székhelyet
megjelölve



4. számú melléklet
KÉPVISELŐ AJÁNLATTEVŐ MEGJELÖLÉSE7

Alulírottak a(z) alábbi közös ajánlattevők képviseletében a Kbt. 35. § (1)-(2) bekezdése

alapján n y i l a t k o z z u k , hogy az alábbi ajánlattevők közösen tesznek ajánlatot és

maguk közül a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében történő eljárásra az

alábbi képviselőt jelölik és hatalmazzák meg:8

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő
nevében aláírásra
jogosult képviselő
neve:

Ajánlattevő
jogosult-e a közös
ajánlattevők
nevében eljárni,
azokat képviselni
(csak az egyik
ajánlattevő
jelölhető meg
„igennel”):

igen / nem9 igen / nem igen / nem

A fenti közös ajánlattevők cégszerű aláírása:

Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján

Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján

Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján

7Közös ajánlattétel esetén kitöltendő. Minden közös ajánlattevőnek alá kell írnia.
8 A táblázat szabadon bővíthető.
9 A megfelelő aláhúzandó. Csak egy képviselő ajánlattevő jelölhető meg.



5. számú melléklet

NYILATKOZAT A KBT. 67.§ (4) BEKEZDÉSBEN FOGLALTAKRÓL

Alulírott ……………… mint az ………………… (székhely: ………………..) cégjegyzésre jogosult

képviselője a „180 db új, csuklós autóbusz beszerzése adásvételi szerződéssel” tárgyú

nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában foglalt nyilatkozattételi kötelezettségem

alapján  kijelentem,  hogy  nem  veszek  igénybe  a  szerződés  teljesítéséhez  a  62.  §  (1)-(2)

bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Jelen nyilatkozatot a VOLÁNBUSZ Zrt. „180 db új, csuklós autóbusz beszerzése

adásvételi szerződéssel” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat

részeként teszem.

<Kelt>

…………………………..
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)



6. számú melléklet

NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL

Alulírott ……………… mint az ………………… (székhely: ………………..) cégjegyzésre jogosult

képviselője a „180 db új, csuklós autóbusz beszerzése adásvételi szerződéssel” tárgyú

nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában foglalt nyilatkozattételi kötelezettségem

alapján kijelentem, hogy a cégnek van/nincs10 változásbejegyzési eljárása folyamatban.

Jelen  nyilatkozatot  a  VOLÁNBUSZ  Zrt.  a „180 db új, csuklós autóbusz beszerzése

adásvételi szerződéssel” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat

részeként teszem.

<Kelt>

…………………………..
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)

10 A megfelelő válasz aláhúzandó.



7. számú melléklet

NYILATKOZATMINTA A KBT. 65. § (7) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN11

Alulírott ………………………………… a(z) ………….................................................

képviselőjeként n y i l a t k o z o m ,  hogy az előírt alkalmassági feltételeknek önállóan

kívánok megfelelni / más szervezet (vagy személy) erőforrásaira támaszkodva kívánok

megfelelni az alábbiak szerint:

Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet neve, címe:

Azon alkalmassági követelmény, melynek igazolása érdekében ezen szervezet
erőforrásaira támaszkodunk:

a felhívás …… pontja szerinti követelmény
12

Jelen nyilatkozatot a VOLÁNBUSZ Zrt. „180 db új, csuklós autóbusz beszerzése

adásvételi szerződéssel” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat

részeként teszem.

<Kelt>

…………………………..
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)

11 A megfelelő nyilatkozat aláhúzandó! Nemleges nyilatkozat is csatolandó az ajánlathoz. Amennyiben az részvételre
jelentkező más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az alkalmassági előírásoknak,
úgy a táblázatot ki kell tölteni!
12 A táblázatból szükség esetén több is kitölthető



8. számú melléklet

NYILATKOZATMINTA A KBT. 69. § (11) BEKEZDÉSRE VONATKOZÓAN

Alulírott ………………………………… a(z)
………….................................................képviselőjeként n y i l a t k o z o m ,  hogy  az
alábbiakat a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kívánom igazolni az ajánlatban:

Az igazolni kívánt tény vagy adat: A tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes,
a közbeszerzési eljárás nyelvén

rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági
vagy közhiteles nyilvántartás

elektronikus elérhetősége:

Jelen nyilatkozatot a VOLÁNBUSZ Zrt. által „180 db új, csuklós autóbusz beszerzése
adásvételi szerződéssel” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként
teszem.

<Kelt>

…………………………..
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)



10. sz. melléklet

Nyilatkozat fordításról13

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő
képviseletében a VOLÁNBUSZ Zrt. ajánlatkérő által „180 db új, csuklós autóbusz
beszerzése adásvételi szerződéssel” tárgyban indított, Kbt. Második Része szerinti nyílt
eljárásban  ezúton  nyilatkozom,  hogy  az  ajánlatban  becsatolt  idegen  nyelvű iratok  felelős
fordításának tartalma a fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben
megegyezik.

<Kelt>

…………………………..
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)

13 Abban az esetben töltendő ki, ha ajánlattevő idegen nyelvű dokumentumot csatol az ajánlatba, és annak
fordítását nem hiteles fordítással nyújtotta be.



11. sz. melléklet

Nyilatkozat üzleti titokról

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) az ajánlattevő
képviseletében a VOLÁNBUSZ Zrt. ajánlatkérő által „180 db új, csuklós autóbusz
beszerzése adásvételi szerződéssel” tárgyban indított, a Kbt. Második Része szerinti nyílt
eljárásban felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlat,

* üzleti titkot nem tartalmaz.

vagy14

* annak …-… oldalain a Kbt. 44. §-ának megfelelően, elkülönítetten elhelyezett iratok üzleti
titkot tartalmaznak, melyek nyilvánosságra hozatalát ezennel megtiltom.
A  Kbt.  44.  §  (1)  bekezdésének  megfelelően  az  ajánlathoz  indokolást  csatoltam,  melyben
részletesen alátámasztom, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért
és milyen módon okozna számomra aránytalan sérelmet.

<Kelt>

…………………………..
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)Ű

14 A megfelelő rész aláhúzandó!



12. sz. melléklet

NYILATKOZAT PAPÍR ALAPÚ ÉS ELEKTRONIKUS PÉLDÁNY EGYEZŐSÉGÉRŐL

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) a részvételre

jelentkező képviseletében a VOLÁNBUSZ Zrt. ajánlatkérő által „180 db új, csuklós

autóbusz beszerzése adásvételi szerződéssel” tárgyban indított, a Kbt. Második Része

szerinti nyílt eljárásban felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlat papír alapú

példánya mindenben megegyezik az elektronikusan becsatolt példánnyal.

<Kelt>

…………………………..
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)Ű



IV/A. FEJEZET
AJÁNLATKÉRŐ KBT. 69. § SZERINTI FELSZÓLÍTÁSRA CSATOLANDÓ NYILATKOZATMINTÁK



A KBT. 69. § SZERINTI FELSZÓLÍTÁSRA CSATOLANDÓ NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK JEGYZÉKE

Tartalomjegyzék15

15 A tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell!

Oldalszám

Ajánlattevő igazolásai a kizáró okok vonatkozásában

Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja szerinti nyilatkozat

Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti nyilatkozat

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont szerinti nyilatkozat

Ajánlattevő(k), illetve alkalmasság igazolásában közreműködő szervezet(ek) (vagy
személy(ek)) igazolásai a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására
Az ajánlati felhívás III.1.2. pont P1) alpontja alapján a Pénzintézeti igazolás(ok)
Az ajánlati felhívás III.1.2. pont P2) alpontja alapján, Ajánlattevő nyilatkozata az
utolsó lezárt üzleti évben a közzétett mérlegben szereplő saját tőke értéke eléri
vagy meghaladja az alábbi értékeket: 500 millió (ötszázmillió) HUF (18. számú
melléklet)
Ajánlattevő(k), illetve alkalmasság igazolásában közreműködő szervezet(ek) (vagy
személy(ek)) igazolásai a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására
Az ajánlati felhívás III.1.3. pont M1) alpontja szerint, a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti
ügyleteiről és az ismertetőben foglaltak igazolására szolgáló
referencianyilatkozatok/ referenciaigazolások
(19. számú melléklet vagy 20. számú melléklet)
Az ajánlati felhívás III.1.3. pont M2) alpontja szerint az ajánlattevő nyilatkozata,
hogy az autóbusz jogszabályban előírt emissziós paraméterei legalább az EURO
6 szintet teljesítik, továbbá az autóbusz SORT 1 ciklus szerint mért fogyasztása
nem haladja meg a 64 1/100 km értéket (igazolás típusbizonyítvánnyal és
független akkreditált labor mérési jegyzőkönyvével )

Az iratok mellett külön csatolva:
1 példány elektronikus adathordozó (CD/DVD) amely tartalmazza:
a papír alapon benyújtott igazolásokat jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf.
fájlformátumban.



KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSA

Magyarországon letelepedett ajánlattevő

Kizáró ok Igazolás módja

Kbt. 62. § (1) a) –

beleértve az aa)

alponttól az ah)

alpontig

a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja tekintetében - amelyet

kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni

-, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek esetén

közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által

hitelesített nyilatkozat.

Kbt. 62. § (1) b) Ajánlatkérő ellenőrzi.

Ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes

adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes

adóigazolás

Kbt. 62. § (1) c) Ajánlatkérő ellenőrzi.

Kbt. 62. § (1) d) Ajánlatkérő ellenőrzi.

Ha  a  gazdasági  szereplő nem  minősül  cégnek,  vagy  ha  az  adott

szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más

hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara

által hitelesített nyilatkozat

Kbt. 62. § (1) e) kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni

-, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek esetén

közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által

hitelesített nyilatkozat

Kbt. 62. § (1) f) Az ajánlatkérő ellenőrzi; ha a nem természetes személy gazdasági

szereplő nem  minősül  cégnek,  közjegyző vagy  gazdasági,  illetve

szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat

Kbt. 62. § (1) g) Ajánlatkérő ellenőrzi

Kbt. 62. § (1) h) Ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes

európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.

Kbt. 62. § (1) i) –

beleértve az ia)

és ib) alpontokat

is

Nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az

ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során.

Kbt. 62. § (1) j) Az adott eljárásban a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő

ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan

pedig az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott

egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.



Kbt. 62. § (1) k) –

ka)

Ajánlatkérő ellenőrzi.

Kbt. 62. § (1) k) –

kb)

Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e,

melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott

tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem

jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi

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

pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges

tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó

nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs

a  pénzmosásról  szóló  törvény  3.  § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja

szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot

szükséges csatolni.

Kbt. 62. § (1) k) –

kc)

Saját nyilatkozattal arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy

személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben,

illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több,

mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Ha

van ilyen szervezet, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező azt

nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik,

hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc)

alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn (nyilatkozat-minta

szerint)

Kbt. 62. § (1) l) Az ajánlatkérő ellenőrzi.

Kbt. 62. § (1) m) Nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az

ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során.

Kbt. 62. § (1) n) Az ajánlatkérő ellenőrzi, ezen felül köteles elfogadni az eljárásban

benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt

nyilatkozatot.

Kbt. 62. § (1) o) Az ajánlatkérő köteles elfogadni igazolásként az eljárásban benyújtott

egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.

Kbt. 62. § (1) p) Az ajánlatkérő köteles elfogadni igazolásként az eljárásban benyújtott

egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.

Kbt. 62. § (2) Saját nyilatkozattal (nyilatkozat-minta szerint) - közjegyző vagy

gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat



Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő

Kizáró ok Igazolás módja

Kbt. 62. § (1) a) A gazdasági szereplő, illetve személy tagállama vagy letelepedése

szerinti országa illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által

kibocsátott okiratot, amely igazolja az említett követelmények

teljesítését.

Kbt. 62. § (1) b) A letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolása; a kizáró

ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti

köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi; ha az

ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező az adatbázisban nem szerepel,

az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes

adóigazolást is be kell nyújtani; amennyiben a gazdasági szereplő

Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, úgy a Nemzeti

Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását.

Kbt. 62. § (1) c) A letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolása

Kbt. 62. § (1) d) A letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolása

Kbt. 62. § (1) e) A gazdasági szereplő, illetve személy tagállama vagy letelepedése

szerinti országa illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által

kibocsátott okiratot, amely igazolja az említett követelmények

teljesítését.

Kbt. 62. § (1) f) A gazdasági szereplő, illetve személy tagállama vagy letelepedése

szerinti országa illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által

kibocsátott okiratot, amely igazolja az említett követelmények

teljesítését.

Kbt. 62. § (1) g) A letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolása, továbbá

a Közbeszerzési Döntőbizottság által alkalmazott eltiltásra vonatkozóan

a kizáró ok hiányát az ajánlatkérő a Hatóság honlapján elérhető

nyilvántartásból ellenőrzi;

Kbt. 62. § (1) h) Ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai

közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.

Kbt.  62. § (1)  i)  –

beleértve az ia) és

ib) alpontokat is

Nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az

ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során.

Kbt. 62. § (1) j) Az adott eljárásban a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi

az eljárás során.

Kbt. 62. § (1) k) –

ka)

Érintett ország illetékes hatósága által kiállított adóilletőség-igazolás.



Kbt. 62. § (1) k) –

kb)

Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e,

melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott

tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt, illetve részvételre jelentkezőt nem

jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r)

pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges

tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó

nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a

pénzmosásról  szóló  törvény  3.  § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja

szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot

szükséges csatolni.

Kbt. 62. § (1) k) –

kc)

Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy

személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben,

közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy

szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt

nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy

annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában

hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.  (nyilatkozat-minta szerint)

Kbt. 62. § (1) l) Az ajánlatkérő ellenőrzi.

Kbt. 62. § (1) m) A kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során.

Kbt. 62. § (1) n)

és o)

Az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának

igazolásaként köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes

európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;

Magyarországon elkövetett korábbi jogsértés tekintetében az

ajánlatkérő az n) pontban található kizáró ok hiányát a GVH honlapján

található, döntéseket tartalmazó adatbázisokból ellenőrzi.

Kbt. 62. § (1) p) Az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának

igazolásaként köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes

európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.

Kbt. 62. § (2) A gazdasági szereplő, illetve személy tagállama vagy letelepedése

szerinti országa illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által

kibocsátott okiratot, amely igazolja az említett követelmények

teljesítését.

Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a), b), c), d) e), f)

a  ka)  és  a  (2)  bekezdés  szerinti  kivonatot  vagy  igazolást,  vagy  azok nem terjednek ki  az  e

pontokban hivatkozott esetek mindegyikére,- úgy az ajánlatkérő köteles elfogadni az

ajánlattevő eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett



országban, az ajánlattevő által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet

előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot.

Azokban az esetekben, amelyekben a Kbt. 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített

ajánlattevők  hivatalos  jegyzéke  -  figyelemmel  a  30.  §-ban  és  a  39.  §-ban  foglaltakra  -

bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített

ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az

Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a

letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől

származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a fenti táblázatokban

foglalt egyéb igazolási módok helyett.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre

jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz

benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött

igazolást.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet

vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani

a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a

részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.



13. sz. melléklet

NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS. A) ÉS E) PONTJA SZERINTI KIZÁRÓ OKOK FENN NEM
ÁLLÁSÁRA16

(közjegyzői vagy kamarai hitelesítéssel)

Alulírott‚ ________________ (név, székhely, vagy lakóhely) természetes személyként ajánlatot
adó gazdasági szereplő e nyilatkozat aláírásával a 321/2015 (X. 30.) Kormányrendelet 8. §
a) pontjában előírtaknak megfelelően büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom, hogy
velem szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontjaiban foglalt kizáró
okok, mely szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó,
és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az
elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányok alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV.
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.)
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő
elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban,
hűtlen  kezelés,  hanyag  kezelés,  illetve  a  Btk.  XXVII.  fejezetében meghatározott  korrupciós
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti
terrorizmus finanszírozása;
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk.
szerinti kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló
bűncselekmény;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;

Jelen nyilatkozatot a VOLÁNBUSZ Zrt. ajánlatkérő által „180 db új, csuklós autóbusz
beszerzése adásvételi szerződéssel” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat
részeként teszem.

<Kelt>

…………………………..

(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS

A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)

16 Kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni



14. sz. melléklet

NYILATKOZAT A KBT. 62. § (2) BEKEZDÉS SZERINTI KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRA

(közjegyzői vagy kamarai hitelesítéssel)

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre
jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m

hogy a(z) ………………………………………………………………………. ajánlattevővel

szemben nem állnak fenn

a Kbt.  62.  §  (2)  bekezdésben foglalt  kizáró  okok,  mely  szerint  a  gazdasági  szereplő akkor
sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában, amennyiben
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági
társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy
felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő
döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak
és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az
elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett
előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel
szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető
tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén
annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő
szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy
volt.

Jelen nyilatkozatot a VOLÁNBUSZ Zrt. ajánlatkérő által „180 db új, csuklós autóbusz
beszerzése adásvételi szerződéssel” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat
részeként teszem.

<Kelt>

…………………………..

(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS

A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)



15. sz. melléklet

NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS K) PONT KB) ALPONTJÁRA A 321/2015. (X. 30.)
KORMÁNYRENDELET 8. § I) PONT IB) ALPONTJA ÉS A 10. § G) PONT GB) ALPONTJÁBAN FOGLALTAK

SZERINT 17

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre
jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m

hogy a(z) ………………………………………………………………………. ajánlattevővel

szemben nem állnak fenn

a Közbeszerzési törvény 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaiban foglalt kizáró okok, mely
szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, aki olyan
szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r)
pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni.

Erre tekintettel nyilatkozunk, hogy cégünk olyan társaságnak minősül, melyet
¨ nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy
¨ amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
(A megfelelő állítás elé a jelölőnégyzetbe x-et kell tenni)

Ha a részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor az alábbiak kitöltése is
szükséges:

Mivel  cégünket  nem  jegyzik  szabályozott  tőzsdén,  így  a  pénzmosás  és  a  terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontjában foglalt
definícióra tekintettel, az ott definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó
lakóhelye az alábbi:18

Tényleges tulajdonos cégkivonatban
szereplő neve

Tényleges tulajdonos cégkivonatban
szereplő címe

vagy

Mivel cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, így nyilatkozunk, hogy a gazdasági
szereplőnek  nincs  a  pénzmosásról  szóló  törvény  3.  §  r)  pont  ra)-rb)  vagy  rc)-rd)  alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa.19

17 Közös részvételre jelentkezés esetén minden közös részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell.
18 Megfelelő nyilatkozatot aláhúzással kérjük jelölni, amennyiben van tényleges tulajdonos a táblázat kitöltése is
szükséges
19 Megfelelő nyilatkozatot aláhúzással kérjük jelölni, amennyiben van tényleges tulajdonos a táblázat kitöltése is
szükséges



Jelen nyilatkozatot a VOLÁNBUSZ Zrt. ajánlatkérő által „180 db új, csuklós autóbusz
beszerzése adásvételi szerződéssel” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat
részeként teszem.

<Kelt>

…………………………..

(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS

A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)



16. sz. melléklet

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS K) PONT KC) ALPONTRA VONATKOZÓAN
A 321/2015. (X. 30.) KORMÁNYRENDELET 8. § IC) PONTJA SZERINT

Alulírott ……………… mint az ………………… (székhely: ………………..) cégjegyzésre jogosult
képviselője a Jelen nyilatkozatot a VOLÁNBUSZ Zrt. ajánlatkérő által „180 db új, csuklós
autóbusz beszerzése adásvételi szerződéssel” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom,
hogy

Ø van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel
vagy szavazati joggal rendelkezik, és ezen szervezeteket az alábbiakban nevezzük
meg:

Név:
Székhely (cím):

Nyilatkozunk továbbá arról, hogy a fent megnevezett szervezet(ek) vonatkozásában
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltételek nem
állnak fenn.

vagy

Ø nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel
vagy szavazati joggal rendelkezik.

Jelen nyilatkozatot a VOLÁNBUSZ Zrt. ajánlatkérő által „180 db új, csuklós autóbusz
beszerzése adásvételi szerződéssel” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az
ajánlatunk részeként teszem.

<Kelt>

…………………………..

(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS

A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)



17. sz. melléklet

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK HIÁNYÁNAK IGAZOLÁSI MÓDJÁRÓL A NEM MAGYARORSZÁGI
LETELEPEDÉSŰ AJÁNLATTEVŐ RÉSZÉRŐL20

Alulírott nyilatkozom, hogy a székhelyünk szerinti ország: ……….…………………(ország
megnevezése) jogrendszerében Kbt. 62. § (1) bek. a)-i) pontban, a k) pont ka) alpontjában,
valamint  a  Kbt.  62.  §  (2)  bekezdésben  foglalt  kizáró  okok  hiányának  igazolására  a
321/2015. (X.30.) Korm. r. 10. §szerinti alábbi igazolások felelnek meg, és azokat a
mellettük (pontonként) megnevezett bíróság, hatóságok bocsátják ki:

Kizáró ok: Igazolás megnevezése: Az igazolást kibocsátó szervezet,
hatóság neve, címe:

Kbt. 62. § (1) bek. a) pont
Kbt. 62. § (1) bek. b) pont
Kbt. 62. § (1) bek. c) pont
Kbt. 62. § (1) bek. d) pont
Kbt. 62. § (1) bek. e) pont
Kbt. 62. § (1) bek. f) pont
Kbt. 62. § (1) bek. g) pont
Kbt. 62. § (1) bek. h) pont
Kbt. 62. § (1) bek. i) pont
Kbt. 62. § (1) bek. k) pont
ka) alpont
Kbt. Kbt. 62. § (2) bek.

Jelen nyilatkozatot a VOLÁNBUSZ Zrt. ajánlatkérő által „180 db új, csuklós autóbusz
beszerzése adásvételi szerződéssel”  tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat
részeként teszem.

<Kelt>

…………………………..

(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS

A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)

20Ezt a nyilatkozatot a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 10. § előírásainak megfelelően kell kitölteni!
Ezt a nyilatkozatot, és a kapcsolódó okmányokat a nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőre, illetőleg közös
ajánlattétel esetében valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozóan külön-külön csatolni kell.



18. sz. melléklet

NYILATKOZAT MÉRLEG SZERIN SZERINTI EREDMÉNYRŐL
(a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően)

Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése21) ………………………. (ajánlattevő / közös
ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet székhelye22) nevében
nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással
összefüggésben nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző lezárt
üzleti évben közzétett számviteli beszámoló szerint a mérlegben szereplő saját tőke összege a
következő:

P2) alkalmassági feltétel …. év ( Ft)
utolsó lezárt üzleti évben a közzétett
mérlegben szereplő saját tőke értéke

Jelen nyilatkozatot a VOLÁNBUSZ Zrt. ajánlatkérő által „180 db új, csuklós autóbusz
beszerzése adásvételi szerződéssel” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az
ajánlat részeként teszem.

<Kelt>

…………………………..
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)

21 Nem kívánt rész törlendő!

22 Nem kívánt rész törlendő!
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19. sz. melléklet

NYILATKOZAT A REFERENCIÁRÓL

Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése23) ………………………. (ajánlattevő / közös
ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet székhelye24) nevében
nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással
összefüggésben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában
foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé
számított 3 (három) évben összesen végzett referenciamunká(i)nk az alábbi(ak) volt(ak):

szállítás tárgya
teljesítés helye, ideje (év, hó, nap)
az ellenszolgáltatás nettó összege/mennyiségre utaló
más adat
a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a
részéről információt adó személy neve és
telefonszáma,

A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé
számított 3 éven belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik.

Jelen nyilatkozatot a VOLÁNBUSZ Zrt. ajánlatkérő által „180 db új, csuklós autóbusz
beszerzése adásvételi szerződéssel” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat
részeként teszem.

<Kelt>

…………………………..
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)

23 Nem kívánt rész törlendő!

24 Nem kívánt rész törlendő!
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20. sz. melléklet

Referenciaigazolás25

(minta)

Alulírott ……….... mint a ……………26 cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy
társaságunk és a(z)……………27 között szerződés jött létre.

A szerződés tárgya28:

Az ellenszolgáltatás nettó összege:

A szerződés teljesítésének helye és ideje (év, hónap, nap):

A referenciaigazolást kiadó neve, elérhetősége (telefonszáma):

Ezúton igazolom, hogy a(z) ……………………………………………………..29 a teljesítést az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesítette.

Jelen igazolást közbeszerzési eljárásban való ajánlattétel céljából adom ki.

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

25 Kötelező: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § (3) és (5) bekezdései alapján a Kbt. Harmadik Része szerint
lefolytatott közbeszerzési eljárásban – jelen eljárás - a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni
az alkalmasságot.
26 Referenciát adó cég neve és székhelye
27 Ajánlattevő cég neve és székhelye
28 A szerződés tárgyát úgy kell megadni, hogy abból egyértelműen kiderüljön az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelés, vagyis a szerződés tárgyának megjelölése tartalmazzon minden olyan elemet, amelyet az adott
alkalmassági feltétel kötelezően előír.
29 Ajánlattevő cég neve


