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I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
1. AJÁNLATKÉRŐ
"SZATMÁRI ÍZEK" Termelő Feldolgozó Kereskedő és Szolgáltató Kft.
(továbbiakban: “Ajánlatkérő”)
Cím: 4765 Csenger, Ady E. u. 133.
Tel: +36 44341645
Fax: +36 44341622
honlap: http://www.szatmari-izek.hu/
Email: szatmariizekkft@gmail.com
Technikai azonosító: AK16695
További felvilágosítás:
Dr. Egyed Adrienn Noémi felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00117
e-mail: szatmariizekkft@gmail.com
2. AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA, KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK RENDELKEZÉSRE
BOCSÁTÁSA
A 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) Harmadik Rész, 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt
közbeszerzési eljárás. A Közbeszerzési dokumentumok a felhívással egyidejűleg, annak mellékleteként
kerülnek megküldésre.
A közbeszerzési dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően elektronikus
úton, közvetlenül, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen, a Kbt. 57. § (1) bekezdésének megfelelően
az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától hozzáférhetővé teszi az alábbi elektronikus
elérhetőségen:
http://www.szatmari-izek.hu/
3. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLETŐLEG MENNYISÉGE
Gyümölcs-szárítmány gyártás, kapacitás bővítés, munkahely teremtés - Számítástechnika
1. rész: Számítástechnika - hardverek






4 db asztali számítógép 4 db Windows, vagy azzal egyenértékű, és 4 db MS Office, vagy azzal
egyenértékű programmal,
4 db monitor,
3 db notebook,
1 db színes lézernyomtató,
1 db dokkoló.

2. rész: Számítástechnika - szoftver
1 db SZOLGI, vagy azzal egyenértékű dokumentumkezelő szoftver
Valamennyi rész esetében:
A közbeszerzési dokumentum műszaki leírás része tartalmazza a beszerzendő árukra vonatkozó
részletes műszaki leírást. Amennyiben a közbeszerzési dokumentumok márkanevet, típusnevet
tartalmaznak, az csak a beszerzendő áruk jellegének egyértelmű meghatározása érdekben történt.
Ajánlatkérő a Kbt. 58.§ (4) bekezdésének, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46.§ (3) bekezdésében
foglalt rendelkezések szerint az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja. Az egyenértékűséget (pl.
tulajdonságra, funkcióra vonatkozóan) az ajánlattevőknek kell műszaki leírással, vagy
minőségtanúsítvánnyal igazolnia.
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A megajánlásra kerülő gépek/eszközök/berendezéseknek (tovább. áruk) új állapotúaknak, előzőleg
nem használt áruknak kell lenniük
A leszállításra és beüzemelésre kerülő árukkal kapcsolatos további Ajánlatkérői elvárások: magyar
nyelvű szoftver és használati utasítás; szabványoknak való megfelelés.
A nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés akkor minősül teljesítettnek, ha a nyertes ajánlattevő
a megajánlásának tárgyát képező árui:





a teljesítés helyszínére történő szállítása, az adott helyiség(ek)ben történő elhelyezése, beüzemelése
a szerződésben foglaltaknak megfelelően megtörtént,
rendeltetésszerű használatra alkalmasak,
a magyar nyelvű kezelési útmutatók, jótállási iratok Ajánlatkérő részére átadásra kerültek,
Ajánlatkérő kezelő személyzetének a betanítása dokumentáltan megtörtént.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: az
eszközök teljesítés helyszínére történő szállítását, telepítését, szerelését, csatlakoztatást, minden az üzembe
helyezéshez és a műszaki csatlakozásokhoz szükséges tartozékot és járulékos munkát, a rendeltetésszerű
használathoz szükséges tartozékot, Ajánlatkérő kezelő személyzetének a betanítását (2 fő 16 órában),
magyar nyelvű használati utasításokat, a szállított eszközök jótállási időn belüli szervizelését, javítását,
karbantartását.
Nyertes ajánlattevő a jótállás időtartama alatt semmilyen, a szállított termékek üzemben tartásához
szükséges költség elszámolására nem jogosult az ajánlati árában szereplő költségen felül.
A részletes specifikációt a VI.. KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS tartalmazza.
4. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA, MELYNEK MEGKÖTÉSE ÉRDEKÉBEN A
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁST LEFOLYTATJÁK
Gyümölcs-szárítmány gyártás, kapacitás bővítés, munkahely teremtés - Számítástechnika
1. rész: Számítástechnika - hardverek
2. rész: Számítástechnika - szoftver
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő tárgy
30200000 Számítógépek és tartozékaik
További tárgy(ak) 30210000 Adatfeldolgozó gépek (hardver)

48311000 Dokumentumkezelő szoftvercsomag

5.
ANNAK FELTÜNTETÉSE, HA A KERETMEGÁLLAPODÁS KÖTÉSÉRE,
DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZER ALKALMAZÁSÁRA, ELEKTRONIKUS ÁRLEJTÉS
ALKALMAZÁSÁRA KERÜL SOR
Valamennyi rész esetében: Keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer és elektronikus
árlejtés alkalmazására nem kerül sor.
6. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, VAGY A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Valamennyi rész esetében:
Szerződés hatályba lépésétől számított 7 hónap.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy jelen közbeszerzés a 2014-2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben szabályozottaknak megfelelően kell eljárni, és a közbeszerzési eljárás
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eredményeként a szerződés hatályba lépésének feltétele a közbeszerzés utóellenőrzése és támogató
tartalmú tanúsítvány megléte.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
7. A TELJESÍTÉS HELYE
Valamennyi rész esetében:
"SZATMÁRI ÍZEK" Termelő Feldolgozó Kereskedő és Szolgáltató Kft.
4765 Csenger, Ady E. u. 133.
NUTS kód: HU323
8. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK
JOGSZABÁLYOKRA HIVATKOZÁS

FELTÉTELEI,

VONATKOZÓ

Valamennyi rész esetében:
A teljesítés során összesen 1 végszámla nyújtható be.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő a szállítási díjat a szerződésszerű teljesítést követően (Valamennyi termék teljesítési helyszínre
történő leszállítását és hibamentes üzembe-helyezését követő átadás-átvételi eljárást követően) utólag,
tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által teljesítésigazolással leigazolt 1
végszámla ellenében, átutalással egyenlíti ki.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Tárgyi projekt Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és hazai központi költségvetési
előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozása.
Projekt azonosítószám: 1772645017
Pályázat címe: VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának
elősegítése a feldolgozásban
A finanszírozás utófinanszírozás keretében történik. A támogatás intenzitása 50,000000 %.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei valamennyi rész esetében:
Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítést követően Ajánlattevő által benyújtott végszámla alapján
átutalással (forintban) kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6)
bekezdése szerint, a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Az ajánlatkérő késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. § szerint késedelmi kamatot fizet.
A teljesítés elismerésére és az igazolás kiadására a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt feltétételek
irányadók.
Valamennyi rész esetében a vonatkozó jogszabályok különösen:





272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;
2017. évi CL törvény;
2013. évi V. törvény (Ptk.);
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.).

A részletes fizetési feltételeket az V. SZERZŐDÉS-TERVEZET tartalmazza.
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9.
ANNAK
MEGHATÁROZÁSA,
HOGY
AZ
AJÁNLATTEVŐ
TÖBBVÁLTOZATÚ (ALTERNATÍV) AJÁNLATOT VAGY RÉSZAJÁNLATOT

TEHET-E

AJÁNLATTEVŐ NEM TEHET TÖBBVÁLTOZATÚ (ALTERNATÍV) AJÁNLATOT EGYIK RÉSZ
ESETÉBEN SEM.
Ajánlatkérő biztosítja a részekre bontás lehetőségét.
Ajánlatokat valamennyi részre be lehet nyújtani. Ajánlattevő döntésének megfelelően ajánlatot akár csak az
első, vagy csak a második, vagy akár mindkét részre is be lehet nyújtani.
Érvényes ajánlatot csak úgy lehet benyújtani, hogy a részeken belül az ajánlat valamennyi, Ajánlatkérő által
meghatározott tételre vonatkozik.
Előbbiek alapján Ajánlatkérő érvényteleníti azt az ajánlatot, amely - az ajánlattevő döntésének
megfelelően megajánlott rész vonatkozásában - az Ajánlatkérő által kiadott "Tételes árajánlat"
valamely sorára vonatkozóan nem tartalmaz megajánlást! Nincs lehetőség az 1. vagy 2. részen
belül további részajánlat tételére!
10. AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI
1.rész: Számítástechnika - hardverek esetében
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint határozta meg az értékelési szempontokat: a legjobb
ár-érték arányt megjelenítő alábbi értékelési szempontok és súlyszámok kerülnek alkalmazásra.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10 pont. Az eljárás nyertese, aki a részszempontokra kapott súlyszámokkal szorzott pontok
összesítése után a legmagasabb összesített pontértéket kapja. A pontszámok egész számra történő
kerekítéssel kerülnek kiszámításra.
Az értékelés módszere a többletjótállás mértéke bírálati szempont esetében:
Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0
hónap, maximum 12 hónap) Súlyszám: 15
Ajánlatkérő a többletjótállás mértéke szempont esetében az érvényességi küszöb feletti többlet vállalásokat értékeli,

azaz már a felolvasólapon is ezt az értéket kéri rögzíteni az ajánlattevőktől.

Azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési részszempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi
küszöböt jelentő) értéket tartalmazzák (azaz 0 hónap megajánlás), az értékelés során adható pontszám alsó
határával megegyező pontszámot, azaz 0 pontot, a legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb
értéket tartalmazó ajánlatok (azaz 12 hónap megajánlás) pedig egyaránt az értékelés során adható
pontszám felső határával megegyező pontszámot, azaz 10 pontot kapnak.
A 12 hónap jótállás szerződéses feltétel.
A legkedvezőtlenebb megajánlás értéke 0 hónap, a legkedvezőbb érték 12 hónap, előny a nagyobb, csak
egész hónap ajánlható meg.
Ajánlatkérő kizárólag az érvényességi küszöb feletti többlet jótállást értékeli, azaz a 12 hónap jótállás
szerződéses feltétel, mint az ajánlattevők által minimálisan vállalni szükséges mérték, és Ajánlatkérő az
értékelés során már csak 0 - 12 hónap között kéri és várja a többlet jótállásra vonatkozó megajánlásokat.
A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Pvizsgált = (Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)
* (Pmax - Pmin) + Pmin
(Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb)
ahol
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (10)
Pmin: a pontskála alsó határa (0)
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Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb
érték, amire a maximális pontszámot adja (12 hónap)
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja (0 hónap)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Az adható pontszámok egész számra kerekítéssel kerülnek kiszámításra (0-10 pont). Az így kialakult
pontszámok kerülnek a súlyszámmal felszorzásra a Kbt. előírásai szerint.
Az értékelés módszere az Ajánlati ár bírálati szempont esetében:
Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 85
Ajánlattevőknek a megajánlásokat egész szám pontossággal (tizedesjegyek nélkül) kell megadniuk.

A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Pvizsgált = (Alegjobb) * (Pmax - Pmin) + Pmin
(Avizsgált)
ahol
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (10)
Pmin: a pontskála alsó határa (0)
Alegjobb: a legkedvezőbb, azaz a legkisebb összegű ajánlati árat (nettó Ft) tartalmazó ajánlattevői
megajánlás
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Az adható pontszámok egész számra kerekítéssel kerülnek kiszámításra (0-10 pont). Az így kialakult
pontszámok kerülnek a súlyszámmal felszorzásra a Kbt. előírásai szerint.
2. rész: Számítástechnika - szoftverek esetében
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint határozta meg az értékelési szempontot.
Ajánlatkérő a 2. rész esetében azért választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az
Ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását adott esetben további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
11. KIZÁRÓ OKOK
Valamennyi rész esetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki/amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplőt, akivel/amellyel szemben a kizáró okok az eljárás során következik be.
A megkövetelt igazolási mód valamennyi rész esetében:
Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek
ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosának a megnevezésével kell igazolnia.
Alvállalkozó vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67 § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
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"A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban
foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi."
12. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK
Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított
három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett időszak alatt nem rendelkezik az 1.rész
esetében 1 db hardver szállítására, a 2. rész esetében 1 db szoftver szállítására vonatkozó referenciával.
Irányadó a 321/2015 (X.30.) Korm. rend. 21/A. §, továbbá felhívja Ajánlatkérő a figyelmet a Kbt. 65. §
(11) bekezdésére is. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az
előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Igazolási mód valamennyi rész esetében:
M/1.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rend. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a megajánlott rész
vonatkozásában az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legjelentősebb szállításainak ismertetésével a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerint.
A referenciának minimálisan az alábbiakat kell tartalmazni:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
- a szállítás tárgyának rövid ismertetése,
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap),
- a teljesített szállítás mennyisége,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét továbbá a 321/2015 (X.30.) Korm. rend. 23. §, 24.§ (1) bek., és a
Kbt. 65.§ (6)-(8) bekezdéseiben foglaltakra is.
A 67. § (1)-(2) bekezdése szerinti ajánlati nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító
jelen felhívásban előírt, a referencia igazolást/nyilatkozatot a műszaki alkalmassági követelmény
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint,
az Ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Felhívjuk ajánlattevő szíves figyelmét arra, hogy a Kbt. 69.§ (4) bek. alapján lehetőség van arra, hogy
amennyiben az ajánlattevő a referenciaigazolást/nyilatkozatot ajánlatában benyújtja, az Ajánlatkérő nem
hívja fel ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott
igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy
felvilágosítást kér.
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Az alkalmasság a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján igazolható az
ajánlatban, vagy annak utólagos igazolásként történő benyújtásával, attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak; azzal,
hogy a Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése is alkalmazhatóak.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban az alkalmassági követelmény tekintetében
Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5)
bekezdése alapján.
Tájékoztatjuk az ajánlattevőket arról, hogy Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdéseit
alkalmazza.
Előbbiekre tekintettel amennyiben az értékelési sorrendben a legkedvezőbb és az azt követő egy
legkedvezőbb ajánlattevő ajánlatában csak a Kbt. 114.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot nyújtja be,
Ajánlatkérő a megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények igazolására.
Amennyiben az értékelési sorrendben a legkedvezőbb és az azt követő egy legkedvezőbb ajánlattevő
ajánlatában a Kbt. 114.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot és referenciaigazolást/nyilatkozatot is
megfelelő módon benyújtja, akkor a Kbt. 69.§ (4) bekezdés alapján, az utólagos igazolás körében
Ajánlatkérő nem küld felhívást.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra 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. /Kbt. 65. (6)-(7) bek./
A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására árbevételként a projekttársaság mindazon
tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor
is, ha a projekttársaság időközben megszűnt./Kbt. 140. (9) bek./
13. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
Az ajánlat benyújtási határideje valamennyi rész esetében: 2018. április 04. nap 11:00 óra
14. AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME ÉS MÓDJA VALAMENNYI RÉSZ ESETÉBEN:
Cím:
4765 Csenger, Ady E. u. 133.
Gulácsi Mihály ügyvezető irodája
Az ajánlatbenyújtás módja:
Az Ajánlatkérő kéri az Ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési eljárás és az értékelés lebonyolításának
megkönnyítése érdekében az ajánlat összeállítása során tartsák be a Közbeszerzési dokumentumok
részeként kiadott "III. BENYÚJTANDÓ AJÁNLAT TARTALOMJEGYZÉKE" szerinti sorrendet.
Az ajánlatot egy papír alapú és egy – a papír alapú példánnyal tartalmát tekintve mindenben megegyező –
elektronikus másolati példányban kell beadni. Az elektronikus és papír alapú ajánlat egyezéséről
nyilatkozni kell!
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Az elektronikus másolati példány adathordozója lehet – ajánlattevő szabad választása szerint – CD lemez,
vagy DVD lemez, vagy pendrive.
Ajánlatkérő felhívja valamennyi Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a papír alapú és az elektronikus másolati
ajánlati példányt közös csomagba kell tenni, mely sérülésmentesen nem bontható módon kell összefogja az
ajánlati példányokat.
Az ajánlati példányok közös, sérülésmentesen nem bontható csomagolását úgy kell elkészíteni, hogy az
óvja az ajánlati példányokat, azokat csak a csomagoláson látható fizikai sérülés árán lehessen a csomagból
kivenni, vagy azokba csak a csomagoláson látható fizikai sérülés árán lehessen betekinteni. Ez biztosítja,
hogy az ajánlatok tartalmát azoknak a bontásáig ne lehessen megismerni.
A borítékokat az alábbi felirattal kell ellátni: „AJÁNLAT – Gyümölcs-szárítmány gyártás, kapacitás
bővítés, munkahely teremtés - Számítástechnika - Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel! ”
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és
hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást
(pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye
egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a Kbt. 71. § alkalmazása esetén egyértelműen lehet
hivatkozni.
Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok
oldalszám alapján megtalálhatóak.
Az ajánlattevő(k)nek és az ajánlatban nyilatkozatot benyújtó szervezet(ek)nek (az alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő(k)nek, valamint adott esetben a Kbt. 66.§ (6) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó(k)nak) az ajánlatban lévő, minden általuk készített nyilatkozatát alá kell írnia az adott gazdasági
szereplőnél cégképviseletre jogosult(ak)nak, vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) erre a cégképviseletre
jogosult személy(ek)től közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást
kaptak. Magát a meghatalmazást is csatolni kell az ajánlatba.
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.
Az elektronikus másolati példány adathordozója lehet – ajánlattevő szabad választása szerint – CD lemez,
vagy DVD lemez, vagy pendrive.
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatosan felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell
viselnie. Az ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel
kapcsolatban, az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül.
Az ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlat nem igényelhető vissza.
Az ajánlatok munkanapokon, hétfőtől-csütörtökig 8:00 és 16:00 óra, míg pénteken: 8:00 és 14:00 óra
között, az ajánlattételi határidő napján 8:00 óra és az ajánlattétel határideje között nyújthatók be. Egyéb
időpontban történő benyújtás esetén előzetes telefonos egyeztetés szükséges. A postán feladott ajánlatokat
az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi
határidőig sor kerül.
Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős
magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely
tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az
eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott
dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás
tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős.
Az ajánlattétel szempontjából kérjük a következők figyelembe vételét:
Ajánlattevőknek a részajánlatokra vonatkozó megajánlásaikat – függetlenül attól, hogy csak egy, vagy
kettő, esetleg mindkét részre együttesen kívánják megtenni – összesen egyetlen ajánlatban, ajánlatkérőhöz
1 eredeti és 1 elektronikus másolati példányban benyújtva, de azon belül a részekre vonatkozóan előírt
ajánlati tartalomnak mindenben megfelelően kell benyújtani.
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Ajánlatkérő tehát egyetlen lefűzött ajánlat benyújtását várja el az ajánlattevőktől 1 eredeti és 1 elektronikus
másolati példányban. Amennyiben ajánlattevő mindkét részre nyújtja be ajánlatát, nem részenként
szükséges egy-egy, külön ajánlat benyújtása!
Részajánlatonként csak azokat az igazolásokat/nyilatkozatokat/egyéb dokumentumokat szükséges a
benyújtásra kerülő ajánlatban, ill. az utólagos igazolások körében csatolni, amelyekre vonatkozóan az
ajánlatkérő a részajánlatonkénti követelményeknek való megfelelés igazolását írta elő!
Tehát a kizáró okokra, műszaki-szakmai alkalmasságra vonatkozó nyilatkozat/igazolás, továbbá a
felhívásban, az ajánlat részeként benyújtandó egyéb, részajánlatokra nem elkülönített nyilatkozatokat,
dokumentumokat elegendő egyszer csatolni az ajánlatban. A a műszaki, szakmai alkalmassággal
kapcsolatos igazolást a részeknek megfelelően szükséges az ajánlatban, vagy az utólagos igazolások
körében benyújtani.
Ajánlatkérő nem korlátozza az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek számát. Ajánlattevők,
amennyiben mindkét részre is legkedvezőbb érvényes ajánlatot nyújtanak be, mindkét részre vonatkozóan
is nyertes ajánlattevőként kerülhetnek kihirdetésre.
15. AJÁNLATTÉTEL NYELVE VALAMENNYI RÉSZ ESETÉBEN:
Magyar, ezen kívül más nyelven az ajánlat nem nyújtható be.
16. AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE, A JELENLÉTRE JOGOSULTAK

VALAMENNYI RÉSZ ESETÉBEN:
Hely: 4765 Csenger, Ady E. u. 133.
Időpont: 2018. április 04. nap 11:00 óra
Jelenlétre jogosultak:
Bontáson kizárólag a Kbt. 68.§(3) bekezdésben meghatározott személyek vehetnek részt. Ajánlatkérő
képviselője a bontás során – a Kbt. 68.§(4) bekezdésével összhangban – ismerteti ajánlattevők nevét,
székhelyét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján
értékelésre kerülnek. A bontási eljárásra egyebekben a Kbt. 68.§ rendelkezési az irányadók.
17. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG:
Az ajánlatok bontásának napján ajánlati kötöttség keletkezik, melynek mértéke 60 nap.
18.
A
KÖZBESZERZÉS
TÁMOGATOTT?

EURÓPAI

UNIÓBÓL

SZÁRMAZÓ

FORRÁSBÓL

Igen, valamennyi rész esetében.
Tárgyi projekt Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és hazai központi költségvetési
előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.
Projekt azonosítószám: 1772645017
Pályázat címe: VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának
elősegítése a feldolgozásban
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy jelen közbeszerzés a 2014-2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben szabályozottaknak megfelelően kell eljárni, és a közbeszerzési eljárás
eredményeként a szerződések megkötésének feltétele a közbeszerzés utóellenőrzése és támogató tartalmú
tanúsítvány megléte.
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19. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan
okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha
szerződésszegését kimenti.
Késedelmi kötbér valamennyi rész esetében:
A Szállító a neki felróható okból előálló késedelem esetére késedelmi kötbér megfizetésére köteles
Megrendelő részére.
A késedelmi kötbér alapja az át nem adott áruk nettó ellenértéke, mértéke az át nem adott áruk nettó
ellenértékének 1 %-a/nap. Késedelmes teljesítésnek minősül minden olyan nap, amikor az adás-vétel
tárgya nem áll a teljesítés helyszínén rendelkezésre. A kötbér mértékének maximuma 10 nap, melynek
elérése esetén Ajánlatkérőt megilleti az azonnali hatályú felmondás joga.
A késedelmi kötbér összege a késedelembe esés pillanatától a Megrendelő külön felszólítása nélkül azonnal
esedékes.
Megrendelő a késedelmi kötbér összegét jogosult a Szállító által kiállított számlába beszámítani a Kbt. 135.
§ (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. Amennyiben a számlából történő levonásra nincs
lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor a késedelmi kötbér alapján
esedékes összeget a Szállító köteles 10 napon belül a Megrendelőnek átutalni.
Meghiúsulási kötbér valamennyi rész esetében:
A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér:
A Szállító a neki felróható okból történő meghiúsulás esetére (teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, vagy
Megrendelő szankciós elállása vagy felmondása Szállító szerződésszegése okán, vagy ha a meghatározott
teljesítési véghatáridő vonatkozásában Szállító 10 naptári napot meghaladó késedelembe esik) meghiúsulási
kötbér megfizetésére köteles.
Mértéke a teljes nettó ajánlati ár 20%-a.
Megrendelő a meghiúsulási kötbér összegét jogosult a Szállító által kiállított számlába beszámítani a Kbt.
135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.
Amennyiben a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a
teljes követelésre, akkor az esedékes összeget a Szállító köteles 10 napon belül a Megrendelőnek átutalni.
A meghiúsulási kötbér összege az eljárás alapján megkötött szerződés meghiúsulásának pillanatától a
Megrendelő külön felszólítása nélkül azonnal esedékes.
Megrendelő valamennyi kötbértípus esetén jogosult a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből
eredő egyéb jogait is érvényesíteni.
Jótállás:
Szállító az 1.rész esetében az átadás-átvételtől számított ... hónap (az ajánlattevői megajánlástól függően),
jótállás vállalására köteles.
A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás - átvétel időpontja.
A jótállás időtartamának lejártát követően a Megrendelőt a Szállító hibás teljesítése esetén a Ptk.
előírásainak megfelelő szavatossági jogok illetik meg.
Szállító a jótállás időtartama alatt semmilyen, a szállított termékek üzembentartásához szükséges költség
elszámolására nem jogosult az ajánlati árában szereplő költségen felül (pl. kiszállás).
20. EGYÉB
1.) Az eljárás eredményét tartalmazó írásbeli összegezést Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerint küldi
meg ajánlattevők részére.

2.) Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), alvállalkozó, alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő csatolja be az ajánlatba becsatolt nyilatkozatok
aláírójának az aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási
mintáját. Amennyiben Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), alvállalkozó,
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alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:88. §
szerinti gazdasági társaság, vagy személyes joga alapján nem rendelkezik aláírási címpéldánnyal,
aláírási mintával egyenértékű dokumentummal, (amely dokumentum igazolja az aláírásra való
jogosultságot), elegendő, ha Ajánlattevő az ajánlatba olyan ügyvéd által ellenjegyzett vagy két tanú
aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása,
és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt
nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is
tartalmazza. Amennyiben Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő),
alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cég ügyében el nem bírált
módosítás van folyamatban, úgy Ajánlattevő köteles az ajánlatához csatolni ezen szervezet
tekintetében a cégbíróság elektronikus nyilvántartásból lekért iratot, vagy olyan dokumentumot,
amellyel Ajánlattevő igazolni tudja, hogy a változásbejegyzési kérelmet a Cégbírósághoz beadta, és
ezt a bíróság igazolja. Ajánlattevő köteles nyilatkozni arról az ajánlatában, hogy van-e
változásbejegyzés folyamatban vagy sem, melyek kapcsolatban felhívjuk ajánlattevők figyelmét,
hogy nemleges válasz esetén is szükséges a nyilatkozat benyújtása!
3.) Ajánlattevőnek ajánlatában részenként nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéséről.
Ajánlatkérő nem írja elő, hogy az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjára.
Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy papír alapú példányának a 66. § (2) bekezdése
szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
4.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti
információkat.
5.) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni megállapodásukat, amely
legalább a következőket tartalmazza:
- a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők
nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni
- a közös ajánlattevők képviseletére jogosult (kapcsolattartásra kijelölt személy) megnevezése,
valamint a cégjegyzésre jogosult - ajánlatot aláíró - személy(ek) neve, beosztása, telefon és telefax
száma, címe, valamint a részére adott meghatalmazás
- a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek
Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta
után változás nem következhet be.
6.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával felmerülő összes költség és határidőre történő
teljesítés az ajánlattevőt terheli.
7.) Az ajánlatban szerepelnie kell a közbeszerzési dokumentumok és a kiegészítő tájékoztatások
átvételéről szóló nyilatkozatnak.
8.) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (Ft) kell megadni, az ajánlatok
összehasonlíthatósága érdekében. A nem magyar Ft-ban megadott ajánlat érvénytelen.
9.) Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az
ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők
vonatkozásában.
10.) Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével.
11.) A funkcionalitás és műszaki tartalom egyenértékűségét, megfelelőségét az Ajánlattevőnek az
ajánlatához csatolt dokumentumokkal kell igazolnia, melyekből legalább az egyenértékűség ténye
megállapítható. Bármely funkcionalitásában és műszaki tartalmában egyenértékű termék
megajánlható.
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12.) A leszállításra és beüzemelésre kerülő áruknak meg kell felelniük a jogszabályokban és
rendeletekben foglalt előírásoknak és rendelkezniük kell az abban foglaltak szerinti minősítésekkel,
ill. a jogszerű forgalomba hozatal egyéb dokumentumaival (CE tanúsítvány; gyártói megfelelőségi
nyilatkozat; és magyar nyelvű használati útmutató). A dokumentumok bemutatása a berendezések
leszállításakor, nyertes ajánlattevő, azaz Szállító kötelezettsége.
13.) Nyertes ajánlattevőnek, azaz Szállítónak szállításkor a megajánlott termék használati utasítását
valamennyi termék vonatkozásában Ajánlatkérő részére át kell adnia.
14.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdéseire.
15.) Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra egyik rész esetében sem.
16.) Ajánlatkérő kizárja a projekttársaság létrehozását.
17.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az előírt alkalmassági követelmények a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbbak.
18.) Ajánlatkérő egyik rész esetében sem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
19.) A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A
Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői
beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne
közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és
jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”.
20.)

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 113. § (2) bekezdésére, amely értelmében az
eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Bármely gazdasági szereplő, amelynek
az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan
gazdasági szereplővel is, amelynek az Ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító ajánlattételi
felhívást.

21.)

Jogutódlás: Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása
tekintetében igénybe vett gazdasági szereplő az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással –jogelődje
bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit
bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási
cégiratokat is.

22.)

Alkalmasságot igazoló más szervezet megjelölése: Amennyiben az Ajánlattevő
alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, az ajánlatában meg kell jelölnie
azt a szervezetet vagy személyt, akinek a kapacitására az alkalmassági követelményeknek megfelelés
végett támaszkodik, valamint meg kell jelölnie azon alkalmassági minimumkövetelményt feltűntetve az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény eljárást megindító felhívásban
meghatározott pontos számát és betűjelét - melyet ezen szervezettel vagy személlyel igazol. A
nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell!

23.) Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag új, előzőleg nem használt termékek ajánlhatóak meg. Kizárólag
olyan termékek ajánlhatóak meg, amelyek megfelelnek az európai irányelveknek, illetve az azokat
harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, valamint magyarországi szerviz-és
alkatrész ellátásuk biztosított. Ajánlattevőnek ezen feltételek elfogadásáról nyilatkoznia kell az
ajánlatban.
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24.) Az ajánlattevőnek az ajánlat részeként - az általa megajánlott 1., vagy 2., vagy mindkettő részre
vonatkozó - Tételes árajánlatot (=szakmai ajánlat) kell benyújtania, és annak az adott részre
vonatkozó valamennyi tételét beárazva kell csatolnia. Érvénytelen a benyújtott ajánlat a Kbt. 73.
§ (1) bekezdésének e) pontja alapján, amennyiben bármely megajánlott termék nem felel meg a
Közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásában meghatározott részletes műszaki/szakmai
követelményeknek.
25.) Tárgyi közbeszerzési eljárásban használt „gép”, „eszköz”, „berendezés”, „áru” kifejezés alatt az
eljárást megindító ajánlattételi felhívás 3. pontjában (a "közbeszerzés mennyisége" pontban)
meghatározottak szerinti eszközt kell érteni, a „nettó” kifejezés alatt az általános fogalmi adó nélküli
érték értendő.
26.) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumban előírt dokumentumok egyszerű
másolatban is benyújthatóak, kivéve ahol a közbeszerzési dokumentum ettől eltérően rendelkezik.
Amennyiben a közbeszerzési dokumentum alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául
szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl.: bankgarancia vagy
kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az
eredeti ajánlatban. Az eredeti példányban benyújtandó dokumentumok körét a dokumentáció
szabályozza.
27.) Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő jelen eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. § (1) és
(5) bekezdésében foglaltak szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése
vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő
lejártát megelőző harmadik napot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések
az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik napig megérkeznek ajánlatkérőhöz. Az Ajánlatkérő,
ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az
ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő
rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő
meghosszabbításának lehetőségével. Amennyiben az eljárás során kiegészítő tájékoztatásra kerül sor,
az ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat
figyelembe vette. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem kíván tartani.
28.) Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott
határidő közép-európai idő szerint értendő. Kétség esetén ajánlatkérő a 180-as telefonszám “Pontos
idő” felhívásával ellenőrzi azt.
29.) Amennyiben ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelöli a második
legkedvezőbb ajánlattevőt, a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti esetekben vele köt szerződést.
30.) Ajánlatkérő valamennyi rész esetében biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § szerint.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha
a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
31.) Irányadó jog: Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei
szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

21. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA
2018. március 15.
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II. ÚTMUTATÓ
A "SZATMÁRI ÍZEK" Termelő Feldolgozó Kereskedő és Szolgáltató Kft. (tovább. ajánlatkérő)
Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című,
VP-3-4.2.1-15 kódszámú felhívása alapján kívánja megrendelni a szerződések tárgyát képező árukat.
Tárgyi közbeszerzési eljárásban használt „gép”, „eszköz”, „berendezés”, „áru” kifejezés alatt az eljárást
megindító ajánlattételi felhívás 3. pontjában (a "közbeszerzés mennyisége" pontban) meghatározott
szerinti eszközt kell érteni.
Ajánlatkérő két részre bontva biztosítja az ajánlattétel lehetőségét. Ajánlattevők vagy egy, vagy kettő, vagy
mindkét részre ajánlatot tehetnek.
Jelen eljárás eredményeként 2 szerződés kerül megkötésre.
1. A teljesítés helye valamennyi rész esetében:
"SZATMÁRI ÍZEK" Termelő Feldolgozó Kereskedő és Szolgáltató Kft.
4765 Csenger, Ady E. u. 133.
NUTS kód: HU323
2. Az ajánlattétel szempontjából kérjük a következők figyelembe vételét:
Ajánlattevőknek a részajánlatokra vonatkozó megajánlásaikat – függetlenül attól, hogy csak egy, vagy
kettő, esetleg mindkét részre együttesen kívánják megtenni – összesen egyetlen ajánlatban, ajánlatkérőhöz
1 egy papír alapú és egy – a papír alapú példánnyal tartalmát tekintve mindenben megegyező –
elektronikus másolati példányban benyújtva, de azon belül a részekre vonatkozóan előírt ajánlati
tartalomnak mindenben megfelelően kell megtenni.
Ajánlatkérő tehát egyetlen ajánlat benyújtását várja el az ajánlattevőktől, és nem részenként kéri egy-egy,
külön ajánlat benyújtását!
Részajánlatonként csak azokat az igazolásokat/nyilatkozatokat/egyéb dokumentumokat szükséges a
benyújtásra kerülő ajánlatban csatolni, melyekre vonatkozóan az ajánlatkérő a felhívásban
részajánlatonkénti követelményeknek való megfelelés igazolását írta elő!
Az ajánlat összeállításakor kérjük, hogy
TARTALOMJEGYZÉKE" szerint járjanak el.

a

"III.

A

BENYÚJTANDÓ

AJÁNLAT

Jelen útmutató a többi közbeszerzési dokumentummal, tehát az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő és
nem mindenben ismétli meg az azokban meghatározottakat.
Ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumban meghatározottakat együttesen figyelembe véve, az
azokban meghatározottaknak mindenben megfelelően lehet csak érvényes ajánlatot benyújtaniuk. A
közbeszerzési dokumentumban ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták szerepelnek, melyeket az ajánlattétel
megkönnyítése érdekében ajánlatkérő szerkeszthető (Word) formátumban bocsát az ajánlattevők
rendelkezésére.
3. Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos előírások:
Ajánlattevők az értékelési szempontokra vonatkozó részenkénti megajánlásukat jelen dokumentumban
kiadott felolvasólap kitöltésével tehetik meg. (értelemszerűen a felolvasólapon lévő táblázatban az
értékelési részszempontokra tett megajánlásokat a táblázat azon részében kell szerepeltetni, amely részre
vonatkozóan ajánlatot kívánnak benyújtani)
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő az olyan ajánlatot, melynek bármelyik része
jogszabályba ütköző megajánlást, kitételt, feltételt, stb. tartalmaz, érvénytelenít!
45/16

"SZATMÁRI ÍZEK" Termelő Feldolgozó Kereskedő és Szolgáltató Kft.
Gyümölcs-szárítmány gyártás, kapacitás bővítés, munkahely teremtés - Számítástechnika

Ajánlatkérő arra kéri az ajánlattevőket, hogy ajánlataikat a megküldött közbeszerzési dokumentumban
előírt formában és tartalommal dolgozzák ki, és a megadott (ajánlott) sorrendben nyújtsák be. A
közbeszerzési dokumentumtól való bármilyen, a Kbt. alapján nem megengedett eltérés az ajánlat
érvénytelenítését vonja maga után.
Ajánlattevők – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumban foglaltakkal
kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhetnek az Ajánlatkérőtől.
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek
tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik napot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy
a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik napig megérkeznek ajánlatkérőhöz.
Amennyiben az eljárás során kiegészítő tájékoztatásra kerül sor, az ajánlattevő ajánlatában köteles
nyilatkozni, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat figyelembe vette.
Minden írásbeli tájékoztatási kérelmet e-mail-ben kell eljuttatni az Ajánlatkérő részére.
E-mail: szatmariizekkft@gmail.com
4. Az ajánlat(ok) érvényességi ideje:
Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 napig tart.
5. Az ajánlat kidolgozásának és benyújtásának feltételei
Ajánlatkérő feltételezi, hogy az ajánlattevő ismeri valamennyi szükséges jogszabályt, kötelező érvényű
műszaki, szakmai előírást, amely az adott időben hazánk területén hatályban van, és valamilyen formában
befolyásolja, vagy irányíthatja az ajánlattevő tevékenységét a szerződés teljesítése közben, vagy azzal
kapcsolatban. Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van az érvényben lévő
jogszabályokkal, műszaki szabályozásokkal. Különös figyelmet kell fordítani a munkaerő alkalmazási
feltételeire, és az ezzel kapcsolatos érvényes szabályozásokat, jogszabályokat és utasításokat kötelezően be
kell tartani.
Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás 14. pontjában meghatározott formai követelményeknek
megfelelően
kell
ajánlatát
elkészítenie
és
benyújtania.
Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terheli.
Az ajánlati árat nettó értékben, magyar forintban (Ft) kell megadni, s az nem köthető
semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.
Érvénytelen az ajánlat, amennyiben Ajánlattevő az adott részen belül nem tesz valamennyi, a "Tételes
árajánlat" valamely sorában szereplő tételére ajánlatot.
Ha és amennyiben a közbeszerzési dokumentumok (különösen a közbeszerzési műszaki leírás)
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást
tartalmaz, úgy az kizárólag a közbeszerzés tárgyának (a tárgy jellegének) kellően pontos és érthető leírása
érdekében történt, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezései az irányadóak
(„vagy azzal egyenértékű”)!
Az ajánlatnak meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumokban megadott műszaki előírásoknak.
Az ajánlat elkészítése során az Ajánlattevők az alábbi szempontokra legyenek tekintettel:
a) Az Ajánlattevőnek rögzített, a szállítási határidő időpontjára prognosztizált egyösszegű, fix árra
kell ajánlatot tennie.
b) A rögzített ár tartalmazza a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és
ellenértéket, továbbá valamennyi jogátadás ellenértékét, ezért a nyertes ajánlattevő a vételáron
felül más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, további költségek
megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.
c) A szerződés tárgyát képező valamennyi eszköz, berendezés esetében a nyertes ajánlattevő
kötelezettségét képezi azoknak a teljesítés helyére történő szállítása, és a kapcsolódó feladatok
ellátása: az eszközök, berendezések kicsomagolása, a csomagolóanyag elszállítása és a
hulladékkezelési szabályok szerinti leadása, az eszközök, berendezések össze-, be-, és
felszerelése, telepítése, beüzemelése valamint az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül
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szükséges járulékos munkák elvégzése. Az ajánlati ár mindezen tevékenységek költségét
magában foglalja.
d) Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az előző pontban meghatározottakon kívül az eszközökkel,
berendezésekkel kapcsolatos mindennemű adó, vám, illeték, járulékfizetési kötelezettséget,
árfolyamkockázatot; az esetlegesen szükséges import és export engedélyek beszerzését és az
azokkal kapcsolatos költségeket, a belföldiesítéshez és a magyarországi forgalomba hozatalhoz
szükséges összes tevékenység ellenértékét; továbbá a szavatossági és jótállási kötelezettségekkel
kapcsolatban felmerülő költségeket.
e) Az ajánlatban szereplő összegeket egész számmal és magyar forintban kell megadni.
f) Az ajánlattevőnek az érvényes ajánlat érdekében a kiadott "Tételes árajánlat"-ban szereplő
minden, az adott megpályázott részhez tartozó tételt, hiánytalanul be kell áraznia.
g) Csak olyan eszközre, berendezésre tehető ajánlat, amely maradéktalanul teljesíti a műszaki
leírásban előírt műszaki specifikációt, követelményeket. Az itt előírt tulajdonságoknál jobb
paraméterekkel rendelkező eszközre ajánlat tehető, de a gyengébb paraméterekkel bíró eszközre
tett ajánlat az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

6. Közös ajánlattétel (konzorcium)
A Kbt. 35. § (1) bekezdése biztosítja a közös ajánlattétel lehetőségét. A közös Ajánlattétel az Ajánlattevők
alkalmi egyesülése (ún. konzorcium) nem cégjogi, hanem közgazdasági kategória, nem állandó, hanem eseti
együttműködést jelent a konzorciumi tagok között. Tekintettel arra, hogy hatályos magyar jogi szabályozás
a konzorciumokra vonatkozóan nincsen, az Ajánlatkérő az alábbi feltételeket határozza meg. Amennyiben
Ajánlattevők közösen tesznek ajánlatot, kötelesek konzorciális megállapodást kötni, melyben Felek
kötelesek jogviszonyukat rendezni, így különösen:
- a közös ajánlattételi szerződés célját;
- a feladatmegosztást (mely feladatokat kötelesek külön-külön és melyeket együttesen elvégezni), így
különösen a közös ajánlattevők tagjainak egyes feladatait és a szállítási díjból való részesedésük %os mértékét;
- rendelkezést arra vonatkozóan, hogy a konzorcium tagjai valamennyien egyetemlegesen lesznek
jogosítva és kötelezve;
- egyetemleges felelősségvállalást az ajánlatban foglaltak teljesítésére;
- teljes jogkörű közös képviselő meghatalmazását [mely kiterjed az ajánlat és kapcsolódó
dokumentumok (pl.: hiánypótlás, felvilágosítás megadása); nyertes ajánlattétel esetén a szerződés
és annak esetleges módosításai aláírására];
- megállapodást arra vonatkozóan, hogy a konzorciális megállapodás az ajánlat benyújtási
határidejének leteltekor érvényes és hatályos, továbbá hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy
végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve felbontó feltételtől.
Projekttársaság létrehozására nincs lehetőség. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint
kell eljárni.
A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös
ajánlattevők megjelölését.
Ajánlatkérő a kapcsolatot kizárólag közös ajánlattevők által az ajánlatban megjelölt képviselőjén keresztül
tartja. Ajánlatkérő ennek megfelelően az eljárás során keletkezett iratokat az ajánlattételi határidőt
követően kizárólag a közös ajánlattevők által megjelölt kapcsolattartónak küldi meg.

7. Alkalmasság igazolása erőforrás bevonásával
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének rendelkezési alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is
támaszkodik.
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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.
A Kbt. 67. § (3) bekezdésének rendelkezési alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő
más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások
benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében –
az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést.

8. Tájékozódás a Kbt. 73. § (4) és (5) bekezdésben foglaltak szerint
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (4) és (5) bekezdésben foglaltakra. Az Ajánlatkérő
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a
Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 7-8.
Telefon +36 (42) 503-200
Fax: +36 (42) 503-214
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi és
Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.
Telefon: +36 (42) 594-057
Fax: +36 (42) 594-011
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg/szervezeti-egysegek/foglalkoztatasi-foosztaly
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
1539 Budapest, Pf. 675.
Telefon: +36 (1) 2249-100
Fax: +36 (1) 2249-262
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Telefon: +36 (1) 476-1100
Fax: +36 (1) 476-1390
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkózásért Felelős
Államtitkárság
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.
Telefonszám: +36 (1) 795-54-78

9. Üzleti titok
A Kbt. 44. § (1) bek. alapján a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban,
valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett
ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot
tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági
szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti
titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy
az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan
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sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén
kerül megfogalmazásra.
Kbt. 44. § (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak
különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki
számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. §
(3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási
koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó
információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak
azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az
ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai
ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká
nyilvánításnak.
(3) A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan
ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra
hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott
költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
10. Árfolyam: Ajánlatkérő közli, hogy a nem forintban rendelkezésre álló adatokat (árbevétel, referencia)
eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott értékek, adatok forintra történő
átszámítására ajánlatkérő referenciák esetében az azok teljesítésekor, árbevételre vonatkozó adatok
esetében az üzleti év (záró) fordulónapján hatályos MNB deviza-árfolyamot, illetve ennek hiányában az
ECB által ugyanebben az időpontban jegyzett devizák keresztárfolyamából számított árfolyamot
alkalmazza.
11. Az ajánlatok felbontása
Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártakor kerül sor az ajánlattételi felhívásban (16. pont)
megadott pontos helyszínen. Az ajánlatok bontásán az Ajánlatkérő, az Ajánlattevők, valamint az általuk
meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő Ajánlatkérő esetében – a
külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen (Kbt. 68. §). Az
ajánlatok felbontásakor a Kbt. 68. § (4) bekezdésében meghatározott kötelező adatok kerülnek
ismertetésre. Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési időszakban
kerül sor.
Kbt. 68. §
(1) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni.
(3) A nem elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezések és ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő,
az ajánlattevők (részvételre jelentkezők), valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a
közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott
szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.
(4) Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint
azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.
Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésére álló fedezet összege is.
(6) Az ajánlatok és részvételi jelentkezések felbontásáról és a (4)–(5) bekezdés szerinti adatok
ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld
az összes ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek. A határidő után beérkezett ajánlat vagy
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részvételi jelentkezés benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az összes – beleértve az
elkésett – ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek megküldeni.
A bontási eljáráson résztvevő személyek személyi igazolványukat, és képviseleti jogosultságukat igazoló
irataikat (pl.: cégkivonat, aláírási címpéldány és/vagy meghatalmazás) magukkal hozni, kérésre felmutatni
kötelesek.
Amennyiben az ajánlat a benyújtási határidőnél később érkezik a közbeszerzési dokumentumban
hivatkozott pontos címre, úgy Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján
érvénytelenné nyilvánítja és azt a Kbt. 68. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembe vételével a
közbeszerzési eljárás egyéb irataival – mint a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerinti iratot – megőrzi.
Az elkésett ajánlat – a Kbt. 68. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel összhangban – abban az
esetben kerül felbontásra, ha a legkülső csomagolásról nem állapítható meg egyértelműen az ajánlattevő
személye és kapcsolattartási adatai. Az elkésett ajánlat nem kerül felbontásra, ha az ajánlattevő személye és
kapcsolattartási adatai anélkül is kétséget kizáróan megállapítható. Ha és amennyiben az ajánlat a bontási
eljárás megkezdését követően, a bontási eljárás során érkezik meg, úgy az Ajánlatkérő a bontási eljárásról
készült jegyzőkönyvben rögzíti a késve érkezett ajánlat megérkezésének tényét.

12. Hiánypótlás és az ajánlattal kapcsolatos pontosítások,
Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján. Az ajánlatok elbírálása
során az Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján írásban felvilágosítást kérhet az Ajánlattevő(k)től az
ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása
érdekében. Ajánlatkérő a felvilágosítás kéréséről az összes ajánlattevőt egyidejűleg értesíti, azt valamennyi
ajánlattevő részére megküldi.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem
pótolható!
13. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a verseny biztosítása érdekében a Kbt. 36.§ (1)
bekezdésében foglaltakra, miszerint az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében –
- nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi
jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,
- más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,
- más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem
igazolhatja [Kbt. 65. § (7) bekezdés]
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III. A BENYÚJTANDÓ AJÁNLAT TARTALOMJEGYZÉKE
(iratjegyzék)
1.)

Fedőlap, vagy borítólap (nem kötelező)

2.)

Tartalomjegyzék oldalszámokkal

3.)

Felolvasólap (1. számú nyomtatvány): Ajánlattevők az értékelési szempontokra
vonatkozó részenkénti megajánlásukat jelen dokumentumban kiadott felolvasólap kitöltésével
tehetik meg. (értelemszerűen a felolvasólapon lévő táblázatban az értékelési részszempontokra tett
megajánlásokat a táblázat azon részében kell szerepeltetni, amely részre vonatkozóan ajánlatot
kívánnak benyújtani)
Ajánlatkérő felhívja a T. ajánlattevők figyelmét arra, hogy érvényes ajánlat - az adott, megpályázni
kívánt részre vonatkozóan - csak úgy tehető, ha a felolvasólapon valamennyi értékelési
részszempontra megadásra kerülnek a megajánlások.

4.)

Ajánlattételi nyilatkozat (2. számú nyomtatvány)

5.)

Nyilatkozat kizáró okokról (3. számú nyomtatvány)

6.)

Nyilatkozat az alkalmasságról a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján (4. számú
nyomtatvány)

7.)

Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), alvállalkozó, alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő csatolja be az ajánlatban benyújtásra került
nyilatkozatok aláírójának az aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdés szerinti aláírási mintáját. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult,
csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a
meghatalmazott aláírását is tartalmazza.

8.)

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni megállapodásukat az
ajánlattételi felhívás 20. pont 5.) alpontjában megadott tartalommal

9.)

Az ajánlattevőnek az ajánlata részeként - az általa megajánlott 1., vagy 2., vagy mindkét
részre vonatkozó - Tételes árajánlatot (=szakmai ajánlat) kell benyújtania, és annak az
adott részre vonatkozó valamennyi tételét beárazva kell csatolnia. Érvénytelen a
benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján, amennyiben bármely
megajánlott termék nem felel meg a Közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásában
meghatározott részletes műszaki/szakmai követelményeknek.

10.)

Nyilatkozat az üzleti titokról (adott esetben)

11.)

Egyéb iratok (adott esetben)

Az ajánlattevő által az ajánlatkérőnek a Kbt. 69.§ szerinti felhívására benyújtandó iratok (amelyet
- ajánlattevő döntésének megfelelően akár már az ajánlat is tartalmazhat)
Műszaki és szakmai alkalmasságot igazoló iratok és nyilatkozatok:
A 321/2015 (X.30.) Korm. rend. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a megajánlott rész
vonatkozásában a referenciaigazolás/nyilatkozat.
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IV. NYILATKOZATMINTÁK
(szerkeszthető, Word formátumban is megküldésre kerül)
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KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK ÁTVÉTELI ELISMERVÉNYE
Kérjük a T. ajánlattételre felkért gazdasági szereplőket, hogy a közbeszerzési dokumentumok átvételét
szíveskedjenek jelen dokumentum kitöltésével és a szatmariizekkft@gmail.com e-mail címre történő
megküldésével visszaigazolni!

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Adószáma:

Telefax:

E – mail:

Jelen „Átvételi elismervény” aláírásával nyilatkozom, hogy tárgyi eljárás közbeszerzési dokumentumait
hiánytalanul átvettem/letöltöttem, valamennyi dokumentum olvasható.

Kelt: ...........................

az ajánlattevő cégszerű aláírása
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1. számú nyomtatvány

FELOLVASÓLAP
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Adószáma:
Telefax:
E – mail:

Az értékelési részszempontokra tekintetében tett ajánlattevői ajánlat:

Értékelési részszempont
Ajánlati ár
Többletjótállás
mértéke
a
minimálisan kötelező 12 hónap felett
(egész hónapban megadva; minimum
0 hónap, maximum 12 hónap)

1. rész:
Számítástechnika hardverek

2. rész:
Számítástechnika szoftver

... nettó Ft

... nettó Ft

... hónap

Alulírott ajánlattevő kijelentem, hogy a tárgyi eljárás közbeszerzési dokumentumait és arra tett ajánlat
tartalmát ismerem. Nyilatkozom, hogy az ajánlatban szereplő nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek.
Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, jogi
felelősségem teljes tudatában teszem.

Kelt: ...........................

az ajánlattevő cégszerű aláírása
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2. számú nyomtatvány
AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT
Érintett RÉSZ megjelölése1: .................................
Alulírott ................................. (képviselő neve), mint a(z) ...................................................... (képviselt cég neve,
székhelye) képviseletére jogosult személy,az alábbi nyilatkozatokat teszem:
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint
Kifejezetten nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban (annak
valamennyi mellékletében, a szerződéstervezetben, valamint az Ajánlatkérő által esetlegesen tett
pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítő tájékoztatásban) foglalt feltételeket mindenben tudomásul
vettük és elfogadjuk, a szerződés megkötésére és teljesítésére vállalkozunk a Felolvasólapon megadott
ellenszolgáltatás ellenében.
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdés szerint
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt társaság a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény szerint
a. mikro vállalkozásnak minősül; vagy
b. kis vállalkozásnak minősül; vagy
c. középvállalkozásnak minősül; vagy
d. nem tartozik a törvény hatálya alá.2
Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint
Nyilatkozom, hogy az alkalmassági feltételek igazolására kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet az
ajánlattevő igénybe kíván / nem kíván igénybe3 venni.
Nyilatkozom4, hogy társaságunk az alkalmassági feltételek igazolására a következő kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezeteket veszi igénybe [Kbt. 65. § (7) bekezdés]:
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
neve és székhelye

Azon alkalmassági minimum követelmény,
melynek igazolása érdekében az Ajánlattevő
ezen szervezet kapacitására (is) támaszkodik
(a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével)

Nyilatkozom, hogy az előzőekben megjelölt kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) nem
tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

1Jelölje

egyértelműen, hogy nyilatkozata mely RÉSZre/RÉSZEKre vonatkozik. Amennyiben nyilatkozatai az egyes RÉSZek esetében eltérnek, úgy
részenként külön-külön nyilatkozat csatolása szükséges!
2A megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával/törlésével)!
3A megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával/törlésével)!
4Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet igénybevétele esetén kitöltendő!
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Nyilatkozat változásbejegyzési eljárás vonatkozásában
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társaság (ajánlattevő) vonatkozásában
a. van folyamatban változásbejegyzési eljárás a cégbíróság előtt. Erre tekintettel ajánlatunkban
mellékelten csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
VAGY
b. nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás a cégbíróság előtt.5

Felelős fordítás
Nyilatkozom, hogy az ajánlatban csatolt fordítás(ok) az eredeti idegen nyelvű dokumentumok tartalmával
mindenben megegyeznek. A fordítás tartalmáért felelősséget vállalok6.
Nyilatkozom, hogy a közbeszerzési dokumentumokat és a kiegészítő tájékoztatásokat7 átvettük, ajánlatunk
elkészítése során azokat figyelembe vettük.
Előbbieken túl nyilatkozom, hogy tudomásul vettük és elfogadjuk a következőket:
Ajánlatkérő előírta, hogy kizárólag új, előzőleg nem használt termékek ajánlhatóak meg. Kizárólag olyan
termékek ajánlhatóak meg, amelyek megfelelnek az európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló
magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, valamint magyarországi szerviz-és alkatrész ellátásuk
biztosított. Ajánlattevőként ezen feltételeket elfogadjuk.

Kelt: ...........................
az ajánlattevő cégszerű aláírása

5A

megfelelő szövegrész (a. vagy b. pont) egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával/törlésével)!
nem alkalmazandó szövegrész áthúzható/törölhető!
7A megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával/törlésével)!
6A
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3. számú nyomtatvány
NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL
Alulírott ................................. (képviselő neve), mint a(z) ...................................................... (képviselt cég neve,
székhelye) képviseletére jogosult személy,az alábbi nyilatkozatokat teszem:
Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról
Nyilatkozom, hogy társaságunkkal szemben nem állnak fenn / fennállnak8a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m)
és q) pontjában rögzített kizáró okok.

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
Nyilatkozom, hogy az általam jegyzett társaságnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa(i) a következő(k):

Tényleges tulajdonos neve

Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye

Nyilatkozat alvállalkozók vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 17. § (2) bekezdése alapján
Nyilatkozom, hogy nem veszünk igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót.

Kelt: ...........................
az ajánlattevő cégszerű aláírása

8A

megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával/törlésével)!
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4. számú nyomtatvány

NYILATKOZAT
az alkalmasságról a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján

Alulírott ................................. (képviselő neve), mint a(z) ...................................................... (képviselt cég neve,
székhelye) képviseletére jogosult személy, az alábbi nyilatkozatokat teszem:
Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 114.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkozom,
hogy az általunk igazolni kívánt, a jelen közbeszerzési eljárásban, az ajánlattételi felhívás 12. pontjában
meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények teljesülnek.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító
felhívásban előírt saját nyilatkozatainkat az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító
felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti
felhívására benyújtjuk/az ajánlatban benyújtjuk9.

Kelt: ...........................
az ajánlattevő cégszerű aláírása

9A

megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával/törlésével)!
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V. SZERZŐDÉS-TERVEZET
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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
tervezet
az 1. és 2. rész esetében
amely létrejött egyrészről a
"SZATMÁRI ÍZEK" Termelő Feldolgozó Kereskedő és Szolgáltató Kft.
cím: 4765 Csenger, Ady E. u. 133.
adószám: 13495413-2-15
bankszámlaszám: 11600006-00000000-42038940
képviselő: Gulácsi Mihály ügyvezető
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről a(z)
cégnév
székhely:
cégjegyzék száma:
adószám:
bankszámlaszám:
képviseli:
mint Szállító (a továbbiakban: Szállító)
között (a továbbiakban: Felek) az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:
Előzmények
Megrendelő 2018. március 06. napján közzétett Összefoglaló tájékoztatást követően 2018. március 15.
napján a közbeszerzési dokumentumok érdeklődő gazdasági szereplők részére történő
megküldésével a „Gyümölcs-szárítmány gyártás, kapacitás bővítés, munkahely teremtés Számítástechnika - 1.rész: Számítástechnika - hardverek, VAGY 2. rész: Számítástechnika szoftver” tárgyában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
113. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást indított.
Megrendelő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatok értékelését és bírálatát elvégezte, majd
döntéséről és annak részletes indokairól az elbírálást, illetve értékelést követően 2018. …hónap ...
napján az tájékoztatta ajánlattevőket. Megrendelő a hivatkozott közbeszerzési eljárásban hozott
döntése szerint a jelen adásvételi szerződés (tovább. szerződés) megkötésére Szállítót választotta
ki, mint az eljárás nyertes ajánlattevőjét.
Mindezek alapján a Felek az 1.2. pontban foglaltak teljesítése érdekében a szerződést megkötik. Felek
rögzítik, hogy a szerződést a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján, a fent hivatkozott közbeszerzési
eljárásra tekintettel, annak részeként és lezárásaként írják alá. A közbeszerzési eljárás dokumentumai
a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel a közbeszerzési dokumentumok
rendelkezéseire, valamint a Szállító ajánlatának (a továbbiakban: ajánlat) tartalmára.
Tárgyi projekt Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és hazai központi költségvetési
előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozása.
Projekt azonosítószám: 1772645017
Pályázat címe: VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának
elősegítése a feldolgozásban
A finanszírozás utófinanszírozás keretében történik. A támogatás intenzitása 50,000000 %.
A szerződés tárgya
A szerződés tárgya a Megrendelőnek a szerződéses időtartamon belül e Szerződés 1.sz. mellékletében
meghatározott gépek és eszközök adásvétele. A részletes műszaki paramétereket, továbbá az
Előadó által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai
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követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki leírás
tartalmazta.
Szállító jelen szerződés aláírásával a Megrendelő által összeállított és részére 2018. március 15. napján
megküldött Közbeszerzési dokumentumokban, nyertes ajánlatában, továbbá jelen szerződés 1. sz.
mellékletében meghatározott eszközöknek - a nemzeti szabványokban előírt minőségi
követelményeknek megfelelő minőségű, rendeltetésszerű használatra alkalmas - teljesítési az
eszközök teljesítés helyszínére történő szállítására, telepítésére, szerelésére, csatlakoztatására,
minden az üzembe helyezéshez és a műszaki csatlakozásokhoz szükséges tartozékra és járulékos
munkára, a rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékra, Ajánlatkérő kezelő személyzetének
a betanítására (2 fő 16 órában), magyar nyelvű használati utasítások átadására, a szállított eszközök
jótállási időn belüli szervizelésére, javítására, karbantartására vállal kötelezettséget.
Szállító a jótállás időtartama alatt semmilyen, a szállított Áruk üzemben tartásához szükséges költség
elszámolására nem jogosult az ajánlati árában szereplő költségen felül (pld. időszakos karbantartás,
kiszállás, stb.).
Szállító kijelenti, hogy a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges valamennyi
feltétellel rendelkezik.
Megrendelő köteles Szállító szerződésszerű teljesítését elősegíteni, a Szállító teljesítéséhez szükséges
feltételeket biztosítani és az elfogadott teljesítést követően a jelen szerződésben meghatározott
ellenértéket megfizetni.
A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelniük a Megrendelő által a Közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott specifikációnak, a Szállító által ajánlata részeként becsatolt
dokumentumoknak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyek az
Szállító ajánlatának részeként becsatolt Tételes árajánlatban szerepeltek.
A szállításra kerülő gépek/eszközök/berendezéseknek (tovább. áruk) új állapotúaknak, előzőleg nem
használt áruknak kell lenniük.
Kizárólag olyan áruk szállíthatóak, amelyek megfelelnek az európai irányelveknek, illetve az azokat
harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak
3. Ellenszolgáltatás
3.1. Az ellenszolgáltatás összege nettó ...Ft+ .. Ft ÁFA, azaz ... forint + ... forint ÁFA, amely a Megrendelő
által rendelkezésre bocsátott, és a Szállító által kitöltött, jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező Tételes
árajánlat alapján került meghatározásra.
A beszerzés fedezetét nyújtó támogatás a következők figyelembevételével kerül elszámolásra:
Az ellenszolgáltatás összege tartalmaz támogatható és nem támogatható költségeket:
A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződés Elfogadott Végösszegéből és a
Szerződéses Árból ...Ft+ ... Ft ÁFA, azaz ... forint + ... forint ÁFA összeg támogatásból,
...Ft+ ... Ft ÁFA, azaz ... forint + ... forint ÁFA összeg pedig önerőből kerül finanszírozásra.
3.2. A szállítási díj magában foglalja a jelen szerződésben meghatározott áruk ellenértékét, továbbá
tartalmaz minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges, a szerződés 2.2. pontjában részletezett járulékos
költséget.
Ennek megfelelően az árak a Szállító által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi szolgáltatás
ellenértékét tartalmazzák, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelőtől további
díj-vagy költségtérítés igénylésére. A Szállító – mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő
szakértelemmel rendelkező jogi személy – jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás
alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az
általa megajánlott szállítási díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára fedezetet nyújt.
Kijelenti, hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos
kockázatokat felmérte, és arra a Szállítási díj teljes mértékben fedezetet nyújt.
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3.4. A Szállítási díj a Megrendelő által igazolt, szabályszerűen kiállított végszámla ellenében kerül
kifizetésre, jelen szerződés 4. pontjában foglaltaknak megfelelően.
3.5. Megrendelő az áruk ellenértékét az általa aláírt szállítólevél alapján, a mennyiségi és minőségi átvételt,
az áruk jótállási (garancia) papírjainak jogszabályi előírásoknak megfelelő kiállítását és a Megrendelő
részére történő átadását és a teljesítés igazolását követően a Szállító által szabályszerűen kiállított számla
alapján köteles megfizetni. A teljesítés elismerésére és az igazolás kiadására a Kbt. 135. § (1) bekezdésében
foglalt feltétételek irányadók.
4. Fizetési mód
4.1. A teljesítés során összesen 1 végszámla nyújtható be.
Megrendelő a szállítási díjat a szerződésszerű teljesítést követően (valamennyi termék teljesítési helyszínre
történő leszállítását és hibamentes üzembe-helyezését követő átadás-átvételi eljárást követően) utólag,
tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, a Megrendelő által teljesítésigazolással leigazolt 1
végszámla ellenében, átutalással egyenlíti ki.
4.2. A kifizetés folyamata:
A szállítási díj kifizetésére forintban, az igazolt teljesítést követően, a tartalmilag és formailag
szabályszerűen kiállított, Megrendelő által leigazolt számla/számlák ellenében az ajánlatkérőként szerződő
fél általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással – forintban - a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) és (10) (11) bekezdésében, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően kerül sor.
4.3.
A fizetési feltételek kapcsán vonatkozó jogszabályok különösen:
-A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
-A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
-Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény.
4.4. A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint.
4.5. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja Megrendelő számláját
a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.
4.6. A Megrendelő elhalaszthatja a kifizetéseket, ha a számla kiállításának helyességét vitatja, vagy ha a
számlához csatolt igazoló okmányok hiányosak. Az ebből eredő viták rendezésére a Szerződő feleknek 5
nap áll rendelkezésükre. Ilyen esetben a fizetési határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a Szerződő
felek rendezték a vitás kérdéseket és pótolták a mulasztásokat.
4.7. A Megrendelő a Szállító által a teljesítésbe bevont alvállalkozók részére járó díjazás külön kifizetését
nem teljesíti. Ezt a Szállító köteles viselni.
4.8. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:155.§ (1) és (3) bekezdése az irányadó.
4.9. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy
- nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. §
(1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek
fel, és amelyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára
megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
4.10. Tárgyi projekt Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és hazai központi
költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozása.
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Projekt azonosítószám: 1772645017
Pályázat címe: VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának
elősegítése a feldolgozásban
A finanszírozás utófinanszírozás keretében történik. A támogatás intenzitása 50,000000 %.
5. Szállítási feltételek, határidők
5.1.
A teljesítés helye:
"SZATMÁRI ÍZEK" Termelő Feldolgozó Kereskedő és Szolgáltató Kft.
4765 Csenger, Ady E. u. 133.
NUTS kód: HU323
5.2. Megrendelő előteljesítést elfogad.
5.3. Szállítónak a szállítás napját előre kell jeleznie, melynek időpontjáról Megrendelőt értesítenie kell.
5.4. Üzembe helyezéskor Szállítónak –amennyiben releváns –át kell adnia az árukra vonatkozó magyar
nyelvű használati utasításokat.
5.5. Az Áruk leszállításakor Megrendelő képviselője az árut átveszi oly módon, hogy megszámlálja a
szállítólevélen szereplő termék mennyiségét. Az Áruk mennyiségi átvételének tényét, illetve az esetleges
hiányokat Megrendelő a szállítólevélre feljegyzi. A szállítólevélre fel kell jegyezni az áruban
szemrevételezéssel megállapítható károsodást, minőségi kifogást.
5.6. A számla kiállítására Szállító a ténylegesen teljesített szállítások, valamint a Megrendelő által aláírt
szállítólevelek és a végleges üzembe - helyezési eljárásról felvett jegyzőkönyv alapján kiállított teljesítésigazolás alapján jogosult.
6. A felek jogai és kötelességei:
6.1. A felek a szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni. Megrendelő 3 (három)
napon belül tájékoztatja a Szállítót minden olyan körülményről, amely jelen szerződés teljesítését,
eredményét, illetve a teljesítési határidőket érinti vagy befolyásolja.
6.2. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Szállító olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák
a teljesítést, a Megrendelőt azonnal írásban értesítenie kell a késedelem tényéről és annak várható
időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét a
Szállító viseli.
6.3. 1. rész: Garancia: Szállító az átadás-átvételétől számított .... hónap jótállást vállalt.
A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja. A jótállás időtartamának lejártát
követően a Megrendelőt a Szállító hibás teljesítése esetén a Ptk. előírásainak megfelelő szavatossági jogok
illetik meg.
6.4.
Késedelem esetére kikötött kötbér:
A Szállító a neki felróható okból előálló késedelem esetére késedelmi kötbér megfizetésére köteles
Megrendelő részére. Mértéke az át nem adott áruk nettó ellenértékének 1 %/nap.
A késedelmi kötbér maximum 10 napig kerül felszámításra, ezt követően a Megrendelő jogosult a
szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni illetve azt felmondani, és meghiúsulási kötbért
érvényesíteni. A késedelmi kötbér összege a késedelembe esés pillanatától a Megrendelő külön felszólítása
nélkül azonnal esedékes. Megrendelő a késedelmi kötbér összegét jogosult a Szállító által kiállított
számlába beszámítani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. Amennyiben a
számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes
követelésre, akkor a késedelmi kötbér alapján esedékes összeget a Szállító köteles 10 napon belül a
Megrendelőnek átutalni.
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6.5.
A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér:
A Szállító a neki felróható okból történő meghiúsulás esetére (teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, vagy
Megrendelő szankciós elállása vagy felmondása Szállító szerződésszegése okán, vagy ha a meghatározott
teljesítési véghatáridő vonatkozásában Szállító 10 naptári napot meghaladó késedelembe esik) meghiúsulási
kötbér megfizetésére köteles. Mértéke a teljes nettó ajánlati ár 20%-a. A Megrendelő a késedelmi kötbér
maximumának eléréséhez fűződő jogkövetkezmények esetére a meghiúsulási kötbérbe történő
beszámítását alkalmazza.
Megrendelő a meghiúsulási kötbér összegét jogosult a Szállító által kiállított számlába beszámítani a Kbt.
135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.
Amennyiben a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a
teljes követelésre, akkor az esedékes összeget a Szállító köteles 10 napon belül a Megrendelőnek átutalni.
A meghiúsulási kötbér összege az eljárás alapján megkötött szerződés meghiúsulásának pillanatától a
Megrendelő külön felszólítása nélkül azonnal esedékes.
6.6.
A 2013. évi V. törvény 6:186. § (1) bekezdése szerint Szállító kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból,
amelyért felelős, megszegi a szerződést (a szerződés késedelmes teljesítése, hibás teljesítése, vagy
meghiúsulása esetén). Szállító mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
6.7. A 6.4. és 6.5. pontban meghatározott kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a
szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.
6.8. A Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében a Szállító a szerződés megkötésének
időpontjában, majd -a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama
alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a
szerződés teljesítésében, és -ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem
nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni, vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról
is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt
kizáró okok hatálya alatt. Szállító által jelen szerződés megkötésének időpontjában bejelentett alvállalkozók
a következők:
A Szállító a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni, vagy
az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó
nem áll kizáró okok hatálya alatt.
6.9.
A Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Szállító a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában
részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak
megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni.
6.10.
Megrendelő csak a Szállítóval áll szerződéses kapcsolatban, az alvállalkozókkal nem. Szállító felelős az
alkalmazottainak, alvállalkozóinak a teljesítés helyén kifejtett magatartásáért. Vállalja, hogy betartja a
munkavégzés helyén érvényes különleges, a Megrendelő által vele közölt biztonsági szabályokat és
korlátozásokat.
6.11.
A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben egymás
tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt bizalmasan, üzleti titokként
kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat
harmadik személy részére információt, kivéve, ha arra a Kbt., vagy más jogszabály felhatalmazást ad.
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6.12.
A Szállító a leszállítandó Árukat az adott termékre vonatkozó előírás szerint csomagolva szállítja le a
Megrendelőnek.
6.13.
Megrendelő jogosult Szállító szerződésszerű teljesítését bármikor ellenőrizni.
6.14.
Megrendelő vagy igazolt képviselője a megadott időpontban és helyen köteles az átadás helyén tartózkodni
és a leszállított Árukat –az üzembe helyezést követően–átvenni.
6.15.
Megrendelő jogosult a nem szerződésszerű teljesítést írásban visszautasítani, jelen szerződés 7. pontjában
foglaltak szerint. Ebben az esetben a Szállító köteles a hibát kijavítani és a teljesítést elfogadásra újra
felajánlani. A hiba kijavítására fordított időtartamért a Szállító díjazást nem követelhet.
7. Átadás-átvételi eljárás, minőségi kifogások:
7.1. A Szállító a leszállítandó árukat az adott árura vonatkozó módon, csomagolva szállítja le a
Megrendelőnek. A Szállító olyan csomagolásról köteles gondoskodni, hogy gyűjtőcsomagolás esetén se
kerüljön sor a megrendelt terméknél nagyobb mennyiség leszállítására.
7.2. Amennyiben a megrendelt mennyiségnél a 7.1. pontban foglaltak ellenére nagyobb mennyiség kerül
leszállításra, abban az esetben Szállító kizárólag a Megrendelő által megrendelt mennyiség kiszámlázására
jogosult, a többletmennyiség után Megrendelő ellenértéket nem fizet.
7.3.
Az Áruk leszállításakor Megrendelő képviselője az Árukat átveszi. Az áru mennyiségi átvételének tényét,
illetve az esetleges hiányokat Megrendelő a szállítólevélre feljegyzi. A szállítólevélre kerül feljegyzésre az
áruban szemrevételezéssel megállapíthatóan bekövetkezett károsodás, és/vagy minőségi kifogás is.
7.4.
A Áruk leszállítását a Szállító olyan módon köteles megszervezni, hogy az áru fuvareszközből történő
lerakása és rendeltetési helyükön történő elhelyezése saját költségére és veszélyére Szállító kötelezettsége.
A leszállított áruk fuvarozótól történő átvétele és a fuvarozóval szembeni esetleges kárigények
érvényesítése ugyancsak Szállító kötelezettsége
A fentieknek megfelelően a leszállított áru csomagolásának bontását -külső sérülés esetét kivéve -a
rendeltetési helyen, illetve szükség esetén rendeltetési helyen történő elhelyezést megelőzően a Szállító
szakemberei végzik Megrendelő jelenlétében. A bontás során tapasztaltsérülésekről vagy hiányokról a felek
jegyzőkönyvet vesznek fel. A megállapított hiányokat és sérüléseket Szállító az üzembe helyezésre előírt
határidőn belül utánszállítással vagy cserével saját költségére tartozik orvosolni.
7.5
Megrendelő és Szállító átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyről átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek
fel. A felvett átadás-átvételi jegyzőkönyv keltének időpontjától számít az áruk Megrendelő részére történő
műszaki átadása, míg a Árukra vonatkozó jótállás kezdete a sikeres üzembehelyezésről felvett jegyzőkönyv
dátuma.
7.6.
Az átadás-átvételi eljárás akkor tekinthető sikeresnek, ha az érintettek írásos nyilatkozatai valamennyi jelen
szerződés tárgyát képező árukat rendeltetésszerű használatra alkalmasnak minősítik.
7.7.
A Áruk minőségi átvételét a Megrendelő az általa leigazolt végleges üzembe helyezési jegyzőkönyvön
ismeri el. A Megrendelő az Áruk leszállítását követően észlelt minőségi kifogást haladéktalanul köteles
írásban bejelenteni (felvett jegyzőkönyv megküldése) a Szállítónak. Minőségi kifogás alapján indult vita
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esetén a felek egyeztetnek, az egyeztetés alapján jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek Szállító általi
kézhezvételétől számított 30 napon belül saját költségére kell az utánszállítást teljesítenie.
8. Felelősség a teljesítésért, szavatosság
8.1.
A Szállító felel azért, hogy a szerződés alapján, a meghatározott határidőben, minőségben és a kért
mennyiségben a megrendelt Árukat az adott címre leszállítja.
8.2.
A szerződésszerű teljesítést akadályozó vagy veszélyeztető körülményt a Szállító haladéktalanul köteles
jelezni a Megrendelő felé, illetve ezek elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést
haladéktalanul meg kell tennie. A tájékoztatás elmulasztásából eredő károkért Szállító teljes kártérítési
felelősséggel tartozik.
8.3.
A Szállító felel minden olyan kárért, ami szállítás és rakodás közben keletkezik, ha a szállított Áruk
határidőre nem érkeznek meg a Megrendelőhöz, vagy nem az ajánlat és a szerződés mellékleteinek
megfelelően, illetve nem a Megrendelő utasításai szerint teljesít.
Minden, a Szállítónak felróható késedelemért, a Szállító késedelmi kötbért köteles teljesíteni a Megrendelő
számára.
8.4.
Szállító jelen szerződés aláírásával teljes körű garanciát vállal azért, hogy az általa átadott Áruk a Szerződő
felek által előzetesen írásban rögzített specifikációknak és Megrendelő elvárásainak megfelelően
működnek. Ennek keretében a Szállító a specifikációban meghatározottaktól eltérő működés esetén a
javítást külön ellenszolgáltatás nélkül elvégzi és a javított árukat tesztelés után Megrendelő részére
haladéktalanul átadja.
8.5.
Szállító jelen szerződés aláírásával teljes körű szavatosságot vállal a leszállításra kerülő áruk
felhasználhatóságára, illetve arra, hogy az(ok) megfelel(nek) a vonatkozó előírásoknak.
10. Szoftverrendelkezések
10.1.
Amennyiben a Szállító a jelen szerződés tárgyát képező bármely áruval együtt rendelkezésre bocsát
szoftvereket, úgy a szoftverek felhasználási jogait korlátozás nélküli időtartamra át nem ruházható, ill. nem
kizárólagos jelleggel adja át a Megrendelőnek. Az áruval együtt leszállított szoftvereket a Megrendelő a
leszállított termékkel együtt annak működtetése céljából jogosult változatlan formában és a műszaki
leírásban megnevezett célra használni. A szoftvereket és az ehhez tartozó dokumentációt a megrendelő
harmadik fél részére semmilyen jogcímen vagy megállapodás alapján nem adhatja át, ill. semmilyen módon
nem teheti ilyen személyek részére hozzáférhetővé. A szoftverek használati díját a vételár tartalmazza.
11. Felek egyéb jogai és kötelezettségei
11.1.
Szállító köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható akadály időben
megszüntethető legyen.
11.2.
Szállító köteles az állag-, vagyon-és kapcsolódó életvédelmi biztonságnak garantálására, és az esetleg
okozott károk helyreállítására. A Szállító nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű
felelősséggel felel.
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12. Felek képviselői, kapcsolattartói
12.1. Megrendelő képviselője:
Név:
Cím:
Telefon:
Fax:
E-mail:
12.2.
Szállító képviselője:
Név:
Cím:
Telefon:
Fax:
E-mail:
12.3.
A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról a Szerződő felek haladéktalanul írásban
tájékoztatják egymást és ennek elmaradásáért felelősséggel tartoznak. A szerződő fél kapcsolattartója
részéről megküldött minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni,
ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett
változásokat.
13. Szerződésszegés
13.1. A szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén –amennyiben szerződő felek a
szerződésszegés megítélésének tekintetében 30 napon belül tárgyalásos úton nem tudnak megegyezni a
sérelmet szenvedett fél jogosult - kártérítési igényének fenntartása mellett - a szerződésnek még nem
teljesített részétől azonnali hatállyal elállni a másik félhez intézett ajánlott levél útján.
13.2.
Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél
jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja.
13.3.
A szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban Szállító nyertes ajánlatában általa vállalt, az értékelési
szempontokra tett megajánlás (ajánlattevői vállalás) be nem tartása súlyos szerződésszegésnek minősül, és
ekképpen nyertes ajánlattevő a szerződésszegés súlyával arányos – a nyertes ajánlattevő számára hátrányos
– jogkövetkezménnyel lesz sújtható, amely alatt meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség és kártérítési
felelőség értendő, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződés teljesítése során úgy járt el, ahogy az gazdálkodó
szervezettől az adott esetben elvárható.
13.4.
A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy -a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Szállító nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Szállító személyében érvényesen
olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás
indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az
Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság
által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
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13.5.
Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy -a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás
során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
13.6.
Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani -ha szükséges olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
a) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
13.7.
Szállító tudomásul veszi és egyben elismeri, hogy szerződésszegésnek minősül különösen, de nem
kizárólagosan, ha Szállító
 ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési,
vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban;
 30 napot meghaladó időre köztartozóvá válik;
 a szerződés (rész)teljesítését határidőben nem kezdi meg, vagy annak (rész)teljesítésével érdekkörében felmerült okból–harminc napos késedelembe esik;
 érdekkörében felmerült okból következik be a projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását
előidéző körülmény;
 ha a Szállító a szerződésből és mellékleteiből eredő lényeges kötelezettségeinek a Megrendelő által
meghatározott mennyiségben és minőségben, határidőben vagy megfelelő póthatáridőn belül nem
tesz eleget;
 tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta ellenőrzésre jogosult szerv által
megállapításra kerül;
 ha a jelen szerződés teljesítéséből fakadó bármely kötelezettségét szándékosan vagy
gondatlanságból megszegi (elmulasztja). Így különösen a szerződésben vállalt feladatok
késedelmes teljesítése, valamint az akadályközlésre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség
elmulasztása;
 valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik;
 bármely olyan tevékenysége, amely a Szállítónak felróható módon veszélyezteti a projekt
eredményességét, továbbá
 a szerződés 13.3. pontjában foglalt esetben.
13.8.
A Szállító írásban azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést:
 ha Megrendelő a teljesítéshez, illetve a határidőben történő teljesítéshez szükséges információkat,
adatokat, dokumentumokat a Szállító írásbeli felszólítása ellenére 15 napon belül sem adja át;
 ha a Megrendelő a megrendelt és leszállított terméket alapos ok nélkül nem veszi át.
13.9.
Felmondás esetén a Szállító a szerződés megszűnése előtt már teljesített feladatok szerződésszerű pénzbeli
ellenértékére jogosult.
13.10.
Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a szerződés Megrendelő részéről történő felmondása vagy
elállása a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem zárja ki, illetve
nem korlátozza.
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14. Hatályba lépés
14.1.
Jelen szerződés mindkét fél általi aláírásával, továbbá az ellenőrző szervezet támogató tartalmú
utóellenőrzési tanúsítvány kiadását követő napon lép hatályba, és szerződő felek jelen szerződésben vállalt
kötelezettségeinek maradéktalan teljesüléséig marad érvényben.
15. Szerződésmódosítás
15.1.
Jelen szerződés és annak mellékletei csak írásos formában módosíthatók, a Kbt. 141. §-ában
meghatározott feltételek szerint.
16. Alkalmazandó jog
16.1.
Jelen szerződést Magyarország jogrendje szerint kell értelmezni. A jelen szerződésben nem vagy nem
kimerítően szabályozott kérdések tekintetében az Ajánlattételi felhívás, egyéb közbeszerzési
dokumentumok, a magyar Polgári Törvénykönyv, valamint a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény vonatkozó szabályai az irányadók.
17. Eljárás jogvita esetén
17.1.
A felek az e szerződésből eredő vitáikat megkísérlik megegyezés útján rendezni. Amennyiben ez nem vezet
eredményre, a felek -hatáskörtől függően - a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Debreceni Törvényszék
kizárólagos illetékességét kötik ki.
Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése érdekében
mediátori közreműködést nem vesznek igénybe.
18. Egyéb feltételek
18.1.
Minden, jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítések írott formában (elsősorban
telefaxon, illetve ajánlott levélben) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve
neki történő kézbesítéskor áll be.
18.2.
A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt kezelendők:
 Ajánlattételi felhívás és a Közbeszerzési dokumentum,
 Szállító ajánlata.
18.3.
Megrendelő a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli,
határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, mely kiterjed
az alkotás (terv) átdolgozására is. Ha Szállító bármely okból a projektet nem valósítja meg, vagy részben
valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a
Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.
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18.4. A jelen szerződést - amely 4 (négy) egymással megegyező eredeti példányban készült - a szerződő
felek elolvasták, és mint akaratukkal egyezőt aláírták. A szerződés 3 db eredeti példánya a Megrendelőt és 1
eredeti példánya pedig a Szállítót illeti meg.
Kelt: Csenger, 2018. .... napján

…………………………………..
Megrendelő

………………………………….
Szállító
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VI. KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS
1. rész: Számítástechnika - hardverek
Asztali számítógép
4 db asztali számítógép
Alaplap /LGA-1150 foglalattal, Intel B85 chipsettel, processzorba integrált videokártyával, 4db DDR3
memóriafoglalattal (max. 32GB). 12db USB port./
i3 4170 – 3,7 GHz kétmagos CPU
4GB DDR3 RAM
120 Gb SSD
DVD fekete OEM
billentyűzet
optikai egér
számítógépház
350W tápegység
Kiváló minőség, halk üzemelés, gyors, irodai alkalmazásra tökéletesen megfelel. 4 db Windows, vagy azzal
egyenértékű, és 4 db MS Office, vagy azzal egyenértékű programmal ( OEM Windows 8.1 Professional
HUN, MS Office 2016 Kisvállalati verzió vagy azzal egyenértékű)
Monitor:
4 db










Magasság: 40 cm
Szélesség: min. 50 cm
Mélység: 19 cm
Súly: 2.7kg
Színek: Fekete
Kijelző méret ("): 21.5"
Kijelző felbontás: 1920x1080
Monitor típusa: LED
DVI csatlakozás: Igen

Notebook
3 db
Intel Core i5 processzor
4GB DDR3 RAM
128 Gb SSD meghajtó
11,6” HD kijelző 1366*768 felbontás
720p webkamera
35Wh akkumulátor
bluetooth, WIFI
dokkoló csatlakozó
1,08 kg
Előnye: Hordozhatóság, kisebb méret, általában kisebb áramfogyasztás, az akkumulátor miatt az
áramszünet nem okoz gondot.
Dokkoló
1 db
Az egyszerűsített kapcsolat segítségével egyetlen felületen kezelhet nyomtatót, monitort és egyéb perifériát.
Video csatlakozás: D-Sub + DVI + Display Port
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Soros/Párh port: 1/1
USB 2.0: 5 db
USB 3.0: 1 db
Ethernet, LAN (RJ-45) port: 1 db
eSATA port: 1 db
Audio (3.5mm Jack) port: 2 db
Nyomtató
1 db
Nyomtatási technológia
Maximális felbontás (fekete)
Maximális felbontás (színes)
Nyomtatási sebesség (fekete)
Nyomtatási sebesség (színes)
Szegélymentes nyomtatás
Kétoldalas nyomtatás (duplex)
LCD kijelzõ
Csatlakozó

színes, lézeres
600 x 600 dpi
600 x 600 dpi
20 oldal/perc
20 oldal/perc
van
automatikus
2 szövegsoros
USB, Ethernet

A nyomtató zökkenőmentesen integrálható az irodai vagy otthoni vezeték nélküli hálózatba. Az
automatikus kétoldalas nyomtatással papír takarítható meg, a HP ePrint funkcióval szinte bárhonnan
lehetséges
a
nyomtatás.
Ideális legfeljebb 8 felhasználóból álló munkacsoportok számára, akiknek szükségük van a vezeték nélküli
kapcsolat nyújtotta kényelemre, és egy könnyen használható, nagyon kedvező árú hálózati HP LaserJet
nyomtatóval szeretnének professzionális minőségű színes nyomatokat készíteni.

2. rész: Számítástechnika - szoftver
1 db SZOLGI, vagy azzal egyenértékű dokumentumkezelő szoftver
Beérkező és kimenő ügyiratok elektronikus formában történő iktatását, dokumentumok jogosultsághoz
kötött típusonkénti nyilvántartását, a dokumentumokhoz és az egyéb tevékenységekhez kapcsolódó
szervezési feladatok nyilvántartását és figyelését végző modul.
Jellemzői:
- Szabadon definiálható jogosultsághoz kötött ügyiratkezelés,
- postakönyv, kimenő és beérkező levelek iktatása, nyilvántartása,
- beérkező és kimenő dokumentumok elektronikus formában történő nyilvántartása,
- fő- és alszámos, több iktatókönyves iktatási rendszer megvalósítása,
- adatbázisban történő egységes tárolás,
- az elektronikus iratokból az eredetivel azonos alapú másolat előállítása,
- vállalati dokumentumok jogosultsághoz kötött típusonkénti nyilvántartása, kezelése,
- komplex önálló elektronikus e-mail kezelés az e-mail kiszolgáló rendszeren keresztül,
- dokumentumokhoz kapcsolódó szervezési feladatok nyilvántartása és kezelése,
- felhasználói csoportokhoz és felhasználókhoz kötődő feladatok nyilvántartásának megvalósítása,
- feladatok határidejének felhasználónkénti figyelése, többszintű feladat menedzselés,
- szignálás, feladatkiosztás, feladatok átvételének, elvégzési idejének automatikus nyilvántartása,
- határidő napló funkció, beállítható automatikus üzenetek és figyelmeztetések megvalósítása,
- ügyiratokhoz kapcsolódó munkaszám kezelés, munkaszámokhoz tartozó lekérdezések és
kimutatások,
- az ügyiratok teljes életciklusának követése a jogszabályoknak megfelelően,
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-

ISO dokumentációk nyilvántartása és az ezzel kapcsolatos feladatok dokumentálása,
teljeskörű irattározási tevékenység megvalósítása és támogatása,
célorientált ügyirat típusokhoz köthető lekérdezések és kimutatások, szabadon tervezhető
kimutatások és elemzések.

A megajánlásra kerülő dokumentumkezelő szoftvernek kompatibilisnek kell lenni, Ajánlatkérő meglévő,
következő "Szolgi" moduljaival, illeszkednie kell azokhoz:








Pénzügyi,számviteli modul
Tárgyi eszköz modul
Készletgazdálkodási modul
Értékesítési modul
Beszerzési modul
Humán erőforrás modul
Mérlegelési, göngyöleg nyilvántartási modul
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VII. TÉTELES ÁRAJÁNLAT
(külön fájlban, a részeknek megfelelően)
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