
Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 
augusztus 13 napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal „A” épülete (4516. 
Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában megtartott rendkívüli 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 

 
DEMECSER VÁROS  

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

97/2014.(VIII.13.) 
HATÁROZATA 

 

2014. évi Közmunkaprogramokhoz kapcsolódó építőanyag beszerzése 
tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról 

 
 
Önkormányzati Képviselő-testület: 

 
 
A Közbeszerzési Szabályzatról szóló 62/2014. (V. 15.) ÖKT határozat 2.2 pontjában 

biztosított jogkörében 
 

A 2014. évi Közmunkaprogramokban építőanyag beszerzés tárgyában, a 
közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. tv. III. része alapján hirdetmény 
közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást megindítja. 

 
Ajánlattételre az alábbi gazdálkodó szervezeteket kéri fel a határozat mellékletét 

képező ajánlattételi felhívás alapján: 
 

1. Kovács Tüzép, 

székhelye: 4400 Nyíregyháza, Pazonyi u. 30. 
 

2. Barkaszi Ferenc egyéni vállalkozó  

székhelye: 4534 Székely, Petőfi köz 11. 
 

3. Stella Speed Kft.  
székhelye: 4553 Apagy Kossuth u. 22.  

 

Felhatalmazza a Prekub Ügyvédi Irodát (4400 Nyíregyháza, Luther tér 11. fsz.1.) 
a közbeszerzési eljárás lefolytatására. 

 
Átruházza a polgármesterre a közbeszerzési eljárást lezáró döntés jogát, azaz 
hogy kiválassza a beérkezett ajánlatok közül, a Bíráló Bizottság javaslata 

alapján, a legalacsonyabb összegű ajánlattevőt, azzal a szállítói szerződést 
megkösse, jelen közbeszerzési eljárást lezárja. 
 

 
 



 
Felhatalmazza a Polgármestert az eljárás során a szükséges dokumentumok 

okiratok aláírására. 
 

K.m.f. 

 
Kiss Gyula sk.       Barabás Jánosné dr.sk. 

polgármester       jegyző 
 
A kiadmány hiteléül: 

Demecser, 2014. augusztus 13. 
 
Leíró: Fodorné Maksa Márta 

 



A 97/2014.(VIII.13.) ÖKT határozat melléklete 
 

Demecser Város 
Önkormányzata 

 
Demecser 

Kétezer-egy tér 1. 
4516 

 
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 
HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ 

TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSHOZ  
A KBT. III. RÉSZ SZERINT 

 

Szállítási szerződés 
Demecser Város Önkormányzata 2014. évi 
közmunkaprogramokhoz kapcsolódó építési 

alapanyagok szállítására 

 
 

 
 
 

 



2014. 
 

 
 

 
 

 
 

 
1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- telefax száma és elektronikus 

levelezési címe:  
 

Ajánlatkérő neve: Demecser Város Önkormányzata 
 

Cím: 4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. 
Telefon-telefax száma:  
Tel.: 42/533-500 
Fax: 42/533-509 
E-mail:  pm.hiv.demecser@gmail.com 
 

2. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:  
 

Tárgya: Szállítási szerződés Demecser Város Önkormányzata 2014. évi 
közmunka programokhoz kapcsolódó építési alapanyagok szállítására 
 
Összes mennyiség:  
 

mailto:pm.hiv.demecser@gmail.com


- drót vékony                       100 kg 
- drót vastag                        200 kg 
- szeg 40-es                          200 kg 
- szeg 65-ös                          200 kg 
- madzag                                10 tekercs 
- deszka                                  20 m3 
- bányakavics                       100 m3 
- zúzottkő                              286 m3 
- sóder                                   775 m3 
- cement                              1660 q 
- sóálló cement                        85 q 
- betonacél                          1000 szál 
- formaleválasztó olaj           20 l 
- betonfesték vörös               20 kg 
- betonfesték sárga               20 kg 
- kötésgyorsító                      40 kg 
- homok                               100 m3 
- zártszelvény                      500 m 
- szeg 60-as, 80-as, 100-as   25 kg 
- csavar (több méret)          400 db 
- alátét (több méret)            200 db 
- popszegecs                        500 db 
- facsavar                            200 db 

 
 

 
3. A szerződés meghatározása:  
 

Szállítási szerződés Demecser Város Önkormányzata 2014. évi közmunka 
programokhoz kapcsolódó építési alapanyagok szállítására 

 
 

4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:  
 

A szerződés teljesítésének határideje: Legkésőbb 2014. december 31. Ezen belül 

részteljesítés szükséges a szállítási szerződéstervezet mellékletét képező, mintaként 

megadott mennyiségben és bontásban. Ahol részteljesítés nincs előírva, a teljesítési 

határidő legkésőbb a szerződéskötést követő 10. nap. A „Téli és egyéb értékteremtő 

projekt” keretében történő szállítás teljesítési határideje 2014. október 6. 

 

 

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
 

A leszállított eszközökre Szállító 1 év jótállást vállal. 
 
 

5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó 

jogszabályokra hivatkozás:  
 



A fizetési feltételekre a Kbt. 130. §, a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet és az adózás rendjéről szóló 

2003. évi XCII. törvény  36/A. § rendelkezései az irányadóak. A kifizetés további szabályait a 

vállalkozási szerződéstervezet tartalmazza. 

 
 

6. Kizáró okok:  

 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) k) pontjában foglalt 
kizáró okok hatálya alatt áll.  

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) 
bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.  

A kizáró okok hiányát a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § és 12. §, valamint 
a Kbt. 58. § (3) bekezdés rendelkezései szerinti nyilatkozatokkal kell igazolni a 
dokumentációban megadott minta szerint. 

 

7. Alkalmassági követelmények: 
 

7.1.  Pénzügyi-gazdasági alkalmasság 
 
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három számviteli beszámolóval lezárt évben 
a közbeszerzés tárgyából (építési alapanyag szállítása) származó árbevétele nem éri 
el összesen a legalább nettó 5 millió forintot. 
(310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése). 
 
 
Igazolási mód: Az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítését ajánlatkérő a 
közbeszerzés tárgyából (építési alapanyag szállítása) származó nettó árbevétel 
összegéről szóló nyilatkozatával kell, hogy igazolja attól függően, hogy az ajánlattevő 
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 
rendelkezésre állnak. 
(310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése) 
 

  Közös ajánlattevők közül elegendő, ha egyik megfelel az alkalmassági követelménynek. Az ajánlattevő az 

alkalmassági követelménynek más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a Kbt. 55. § (5) 

bekezdés és (6) bekezdés a) és c) pontjában foglaltak szerint.  

 
 

7.2. Műszaki-szakmai alkalmasság: 
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: 

 
M.1. Nem rendelkezik az alábbi hazai referenciával: 
Az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző 3 évben 
összesen legalább 1 db, építési alapanyag szállítására vonatkozó referenciával, 
amelynek értéke eléri az 5 millió forintot. 
(310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) a.) bekezdés) 
 



Igazolási mód: Referencianyilatkozat vagy a Megrendelőtől származó 
referenciaigazolás a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésében foglalt 
tartalommal. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés szerint) 
 
 
Közös ajánlattevők az alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhetnek 
(Kbt. 55. § (4) bekezdés).  
 
Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek más szervezet kapacitására 
támaszkodva is megfelelhet, a Kbt. 55. § (5) bekezdés és (6) bekezdés a) és b) 
pontjában foglaltak szerint. 
 

8. Az ajánlatok bírálati szempontja:  
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 

9. A hiánypótlás lehetősége: 

Ajánlatkérő teljeskörű hiánypótlást biztosít a Kbt. 67. § előírásai szerint.  
 

10. Az ajánlattétel nyelve: 
Magyar 
 

11. Az ajánlattételi határidő:  

2014. augusztus 18-án 10:30 óra 
 

12. Az ajánlat benyújtásának címe:  
Prekub Ügyvédi Iroda lebonyolító szervezet (4400 Nyíregyháza, Luther tér 11. 
fszt.1.) 
 
 
 
 
 

13. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:  
Helye: Prekub Ügyvédi Iroda lebonyolító szervezet (4400 Nyíregyháza, Luther 
tér 11. fszt.1.) 
 
Ideje: 2014. augusztus 18-án 10:30 óra 
 

 
14. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, 

vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el:  
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás alapján bírálja el. 

 
 

15. A részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetősége vagy 

kizárása: 
Ajánlatkérő a részajánlat tételének lehetőségét kizárja. Alternatív ajánlat 
benyújtásának lehetőségét ajánlatkérő kizárja.  
 
 



16. Annak meghatározása, hogy ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 
122 § (9) bekezdését:  

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 122. § (9) bekezdését. (A közbeszerzési 
eljárásban való részvétel joga nincs fenntartva.) 

 
 

17. Egyéb információk:  
 

17.1. Formai követelmények: 
 
Az ajánlatokat írásban és zártan, a 12. pontban megadott címre közvetlenül vagy 
postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 1 papír alapú 
példányban, valamint ezzel mindenben megegyező szkennelt példányt felül nem 
írható, elektronikus változatban CD adathordozón. Az értékelés a papír alapú 
változat alapján történik. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor 
tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézbesítésére az ajánlattételi 
határidőig sor kerül. A postán feladott ajánlat kézbesítés előtti elvesztéséből eredő 
kockázat az ajánlattevőt terheli. 
Az ajánlatokat tartalmazó, zárt borítékra a következő feliratot kell elhelyezni: 
„Szállítási szerződés Demecser Város Önkormányzata 2014. évi közmunka 
programokhoz kapcsolódó építési alapanyagok szállítására” valamint: „Nem 
bontható fel az ajánlattételi határidő előtt”.   
További formai előírások: Az ajánlat egyes nyomtatott példányainak lapjait 
folyamatosan sorszámozással kell ellátni és olyan módon összefűzni, lebélyegzett, 
aláírt zárócimkével ellátni, hogy annak sérülése nélkül a lapokat ne lehessen 
szétbontani vagy kicserélni. Az ajánlat borítót követő első lapjára a 
tartalomjegyzéket kell elhelyezni. 
 
 
17.2.Kiegészítő tájékoztatás: 
A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 122. § (5) bekezdésében írtak szerint 
kerül sor. A kiegészítő tájékoztatás elektronikus úton kerül megküldésre. 
 
17.3. Az ajánlattevő előírt nyilvántartásban szereplését ajánlatkérő a 310/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja alapján a Céginformációs Szolgálat cégjegyzék 
adatai alapján ellenőrzi. Az ajánlathoz csatolni kell az aláírási címpéldányokat vagy 
ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintákat annak igazolására, hogy az ajánlatot, 
illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint 
az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult 
személy írta alá. 
 
17.4. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelyek    
teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek   
 tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe  
 venni kívánt alvállalkozókat és a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, 
amelynek  
 teljesítésében a megnevezett alvállalkozók közre fognak működni. (Ajánlati  
 nyilatkozat minta). 
 
17.5. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük  támogatásáról szóló törvény szerint 



mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak minősül-e. (Ajánlati 
nyilatkozat minta).  
 
17.6. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció 
feltételeinek kifejezett elfogadásáról, nyertessége esetén a szerződés aláírásáról és 
teljesítéséről, valamint a kért ellenszolgáltatásról. (Ajánlati nyilatkozat minta.) 
 
 
17.7. Ajánlatkérő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés 
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. (Kbt. 54. § (1) bekezdés) 
 
17.8. A tárgyalás alapvető szabályai és az első tárgyalás időpontja: 
Ajánlatkérő egy fordulós tárgyalást tart, amelyen egyidejűleg tárgyal valamennyi, 
írásbeli ajánlatot benyújtott és kizáró ok hatálya alatt nem álló, alkalmas 
ajánlattevővel. A tárgyaláson megjelent ajánlattevő nyilatkozatot tesz, hogy írásban 
tett ajánlatát fenntartja vagy az ajánlati árat módosítja. A tárgyaláson meg nem 
jelenő ajánlattevőt ajánlatkérő úgy tekinti, mint aki az írásban benyújtott ajánlatát 
tartja fenn. A tárgyaláson véglegesített ajánlati tartalommal a tárgyalás 
befejezésével áll be az ajánlati kötöttség. A tárgyalásról egyidejűleg jegyzőkönyv 
készül, amelyet ajánlatkérő és valamennyi jelenlevő ajánlattevő képviselője aláír.  
 
A tárgyalás tervezett időpontja 2014. augusztus 25. 10:30 óra 
 
Helyszíne: Prekub Ügyvédi Iroda (4400 Nyíregyháza, Luther tér 11. fszt.1.) 
 
 
 17.9. Az ajánlatok elbírálása során hiánypótlásra, felvilágosítás kérésére a Kbt. 67. 
§ 
      szerint kerül sor.  
 
 17.10. A dokumentációért kell-e fizetni: Dokumentáció nem készül. 
 
 17.11. A teljesítés helye: Az építőanyagok Demecser, Vasút úti telephelyhez (1340 
hrsz.) történő szállítással kerülnek átadásra, illetve átvételre. A szállítás időpontjáró 
Szállító legalább 1 nappal előbb értesíti Megrendelőt. 
 
 
 
 
 
 17.12. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak a Kbt. 62. § (2) bekezdésében 
meghatározott személyek.  
 
 17.13.  Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.  
  
 17.14. A szerződéskötés várható időpontja: 2014. szeptember 5. 
 
 17.15 A beszerzés becsült értéke: nettó 10.504.500,- HUF,  
 



 17.16. A választott hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás Kbt. 
szerinti jogcíme: Kbt. 122. § (7) bekezdésének a.) pontja alapján. 
 
17.17. Ajánlatkérő dokumentációt nem készít, az ajánlattételhez szükséges 
valamennyi információt az ajánlattételi felhívás és az ahhoz mellékelt alábbi iratok 
tartalmazzák:  
- Ajánlattételi nyilatkozat minta. 
- Vállalkozási szerződés tervezete.  
- Kizáró okokról szóló nyilatkozat.  
Az ajánlatban az alábbi okiratokat kell kötelezően benyújtani. 

- Felolvasólap (tartalmazza az ajánlati árat nettó + ÁFA = bruttó bontásban, 
valamint ajánlattevő azonosító adatait (név, székhely, képviselő, 
cégjegyzékszám, adószám, fizetési számlaszám) és elérhetőségeit (telefon, 
fax, e-mail cím) képviseletre jogosult cégszerű aláírását). 

- Ajánlati nyilatkozat (minta szerint). 

- Kizáró okokról szóló nyilatkozat (minta szerint). 

- Alkalmassági feltételekről szóló nyilatkozatok (igazolások).  

- Közös ajánlattevők erről szóló megállapodása (adott esetben). 

- Aláírási címpéldány 

- A beszerzés tárgyát képező eszközök listája, mennyisége, egységára és 
összesített 
ára melléklet (a szállítási szerződéstervezet mellékletét képező minta 
szerint). 

 
 

18. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:  
 

2014. augusztus 13. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Ajánlati nyilatkozat 
Szállítási szerződés Demecser Város Önkormányzata 2014. évi közmunka 

programokhoz kapcsolódó építési alapanyagok szállítására 

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

 

a z  a l á bb i  ny i l a t k o za to t  t e s s z ük : 

1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és szállítási szerződés 

tervezetnek, valamennyi feltételét. Kijelentjük, hogy amennyiben mint nyertes 

ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, akkor a szerződést megkötjük és a munkát 

a közbeszerzési dokumentációban és az ajánlatunkban foglaltak szerint nettó 

… HUF + 27 % ÁFA = bruttó ......HUF, azaz …………… HUF összegű + ÁFA 

szállítási díjért szerződésszerűen teljesítjük.  

2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami 

ellentétben van az ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, 

akkor az ajánlatunk érvénytelen. 

3. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az 

ajánlati dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a 

szerződéskötés alapjául. 

4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek 

nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést 

teljesítjük a szerződéstervezetben és az ajánlatunkban foglaltak szerint. 

5. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevők szerződést 

kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakértőket a szerződés teljesítése során 

rendelkezésre bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel 

arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül. 

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

alábbiakban meghatározott részeinek teljesítéséhez veszünk igénybe 

alvállalkozót, külön megnevezve a tíz százalékot meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozókat és az általuk teljesített rész mértékét: 

 

 

6.a.  

A közbeszerzés azon 

része, amellyel 

összefüggésben a 

közbeszerzés értékének 

10%-át nem meghaladó 

mértékben szerződést 

fog kötni  

A közbeszerzés értékének 10%-át nem 

meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozó neve és címe, (csak 

akkor kell kitölteni, ha az alkalmassági 

követelményeknek való megfeleléshez 

igénybe veszi) 

 

  



 

6.b.  

A közbeszerzés 

értékének 10%-át 

meghaladó 

mértékben igénybe 

venni kívánt 

alvállalkozó neve, 

címe 

A közbeszerzés azon része, 

amellyel összefüggésben a 

közbeszerzés értékének 10%-át 

meghaladó mértékben 

szerződést fog kötni 

A 

teljesítés 

aránya (%) 

   

   

 

7. Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdése alapján, hogy az alkalmassági 

követelmények igazolásához az alábbi szervezetek kapacitását kívánjuk igénybe 

venni: 

 

Kapacitást 

rendelkezésre 

bocsátó szervezet 

(személy) neve, címe 

Az alkalmassági 

feltétel, amelynek 

igazolásához a 

kapacitást nyújtó 

szervezet 

erőforrására 

támaszkodik 

A kapacitást 

rendelkezésre 

bocsátó szervezet 

(személy) igénybe 

vételének módja (pl. 

alvállalkozó)  

   

   

 

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

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 

mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak1 minősül, vagy 

nem tartozik a hivatkozott törvény hatálya alá.  

Kelt: 

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás 

1Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a 

nyilatkozatot megtenni. 
 

 
 

 
 

 
 

                                        
 



 
 

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL*  
 

Szállítási szerződés Demecser Város Önkormányzata 2014. évi közmunka 
programokhoz kapcsolódó építési alapanyagok szállítására 

 
I.  

Alulírott(ak) …………….. ügyvezető, a ……………………………….(továbbiakban  
Ajánlattevő) nevében eljáró képviselő kijelentem, hogy Társaságunk nem áll a Kbt. 

56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró ok hatálya alatt, miszerint az eljárásban nem 
lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben 

közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételek fennállnak.  

 
II. 

Alulírott(ak) …………….. ügyvezető, a ……………………………….(továbbiakban  
Ajánlattevő) nevében eljáró képviselő kijelentem, hogy Társaságunk nem áll a Kbt. 

56. § (1) bekezdés k.) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alatt, miszerint az 
eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági 

szereplő, aki  
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló 

egyezménye van, vagy 
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az 

adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre 
kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint 

ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme 
után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, 

ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési 
szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés 

alapján kapott jövedelem, 
kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 

 
1.Alulírott(ak) ……………… ügyvezető, a ………………………………(továbbiakban 
Ajánlattevő) nevében eljáró képviselő a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja 
tekintetében kijelentem, hogy társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet 
szabályozott tőzsdén jegyeznek.* 

 
2.Alulírott(ak) ……………… ügyvezető, a ………………………………(továbbiakban 
Ajánlattevő) nevében eljáró képviselő a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja 
tekintetében kijelentem, hogy társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet nem 
jegyeznek szabályozott tőzsdén és amelynek a pénzmosás és terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. Tv. 3. 
§ r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa megismerhető: 

Valamennyi tényleges tulajdonos neve: 



Valamennyi tényleges tulajdonos állandó lakóhelye:* 
 

3.Alulírott(ak) ……………… ügyvezető, a ………………………………(továbbiakban 
Ajánlattevő) nevében eljáró képviselő a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja 
tekintetében kijelentem, hogy társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet nem 
jegyeznek szabályozott tőzsdén és amelynek a pénzmosás és terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. Tv. 3. 
§ r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonosa nincsen.* 
 
kelt: 

cégszerű aláírás 
 

* A jelen melléklet II. pontjában feltüntetett 1., 2., és 3., sorszámmal jelölt 
nyilatkozatok közül csak egynek az értelemszerű kitöltése szükséges, 

amelyet sorszám nélkül kell a nyilatkozatban meghagyni, a társaságra nem 
vonatkoztatható rész pedig törlendő. 

 
Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot 

megtenni. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Szállítási szerződés 
(tervezet) 

 
Amely létrejött egyfelől Demecser Város Önkormányzata (4516 Demecser, Kétezer-
egy tér 1., törzsszáma: 732220, adószáma: 15732224-2-15, fizetési számlaszáma: 
11744003-15404352, képviseli: Kiss Gyula polgármester), mint Megrendelő 

 
másfelől cégnév (cégjegyzékszám: .............., székhely: ..........., adószám: ..............., 
pénzforgalmi számlaszáma: ............., képviselője: .................), mint Szállító között 
az alábbi tartalommal: 
 
 

1. A szerződés tárgya:  
 

Szállítási szerződés Demecser Város Önkormányzata 2014. évi közmunka 
programokhoz kapcsolódó építési alapanyagok szállítására 
 
 

2. A szerződés teljesítésének helye:  
 

Az építőanyagok Demecser, Vasút úti telephelyhez (1340 hrsz.) történő szállítással 
kerülnek átadásra, illetve átvételre. A szállítás időpontjáró Szállító legalább 1 nappal 
előbb értesíti Megrendelőt. 
 

 
3. A szerződés teljesítésének határideje:  

 
A szerződés teljesítésének határideje: Legkésőbb 2014. december 31. Ezen belül részteljesítés 

szükséges a szállítási szerződés mellékletét képező táblázatban megadott mennyiségben és 

bontásban. Ahol részteljesítés nincs előírva, a teljesítési határidő legkésőbb a szerződéskötést 

követő 10. nap. A „Téli és egyéb értékteremtő projekt” keretében történő szállítás teljesítési 

határideje 2014. október 6. 

 
Az ellenszolgáltatás: A vételár közbeszerzési eljárás nyertessé nyilvánított 
ajánlatának megfelelően összesen nettó ……… Ft + 27% ÁFA …………... ,- Ft = bruttó 
……………,- Ft, a mellékletben megadott mennyiségből és egységárakból számítva. A 
vételár fix összegű. A vételárnak magába kell foglalnia Szállító összes költségét, 
amely a szerződés teljesítésével összefüggésben felmerül, beleértve a teljesítés 
helyére történő szállítást is. A szerződés mellékletében megadott részteljesítések, illetve ennek 

hiányában a teljes mennyiség, valamint a részteljesítés után leszállított mennyiség ellenértékéről a 

számla a szállítást követő 3 napon belül benyújtható, amely a benyújtástól számított 15 napon belül 

átutalással kerül kiegyenlítésre. A számlákat a programon belül projektenként kell kiállítani és a 

Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján kerül kiegyenlítésre.  

 
A kifizetés során alkalmazni kell az Art. 306/A. § szabályait, valamint az 
általános forgalmi adóról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit, valamint 

irányadóak a Kbt. 130. §-ban, 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben és az adózás rendjéről szóló 

2003. évi XCII. törvény  36/A. §-ban foglalt rendelkezések is.  

Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a HUF.   



 
4. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:  

A leszállított eszközökre Szállító 1 év jótállást vállal. 
 

 
5. Egyéb feltételek: 

 
Felek rögzítik, hogy a szerződés kistérségi startmunka mintaprogram 
keretében, a Kbt. 18. § (2) bekezdésébe foglalt egybeszámítási szabályokra 
figyelemmel a Kbt. 122. § (7) bekezdésének a.) pontja alapján nemzeti 
eljárásrendben, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása szerint 
került megkötésre. 
 
Szállító vállalja, hogy nem fizet, illetve nem számol el a szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) 
bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 
merülnek fel és amelyek Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak. Szállító vállalja továbbá, hogy a szerződés teljesítésének teljes 
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a következő bekezdésben foglalt ügyletekről 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti.  

 

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) Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § 
(1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 

 

 b) Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) 
bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 

A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a felek jogviszonya 
tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szabályai az irányadók. 

Felek képviselői a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyező jognyilatkozatukat jóváhagyólag aláírják. 
 
 



 
 
Melléklet: A beszerzés tárgyát képező munkaruházat listája, mennyisége, egységára és összesített 
ára a programon belüli projektenkénti bontásban. 
 
Demecser, …………… 
 
...................................... .......................................... 

 
Megrendelő Szállító 

 
 

 
 

 
 

 



 
Melléklet a szállítási szerződéshez 

 

 

A beszerzés tárgyát képező munkaruházat listája, mennyisége, egységára és összesített 

ára a programon belüli projektenkénti bontásban 
 

 
 

Mezőgazdasági utak rendbetétele projekt 

Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Nettó egységár Nettó összesen Bruttó 

bányakavics m3 100       

 
 

Illegális hulladéklerakók felszámolása projekt 

Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Nettó egységár Nettó összesen Bruttó 

szeg 60as, 80as, 

100as 
kg 25   

    

csavar (több méret) db 400       

alátét (több méret) db 200       

popszegecs db 500       

facsavar db 200   

    

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Téli és egyéb értékteremtő projekt 

Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Nettó egységár Nettó összesen Bruttó 

drót vékony kg 100       

drót vastag kg 200       

szeg 40-es kg 200       

szeg 65-ös kg 200       

sóder m3 50       

cement q 140       

sóálló cement q 5       

formaleválasztó 
olaj 

l 20   
    

betonfesték vörös kg 20       

betonfesték sárga kg 20       

kötésgyorsító kg 40       

 

 
 

Önkormányzati utak karbantartása projekt 

Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Nettó egységár Nettó összesen Bruttó részszámla végszámla 

            Mennyiség nettó egységár Nettó összesen Mennyiség nettó egységár Nettó összesen 

zúzottkő m3 286       180     106     

betonacél szál 1 000       800     200     

sóder m3 125       0     125     

cement q 120       0     120     

 

 



 
 
 

Belvízelvezető rendszerek karbantartása 

Megnevezés 
Mennyiségi 
egység 

Mennyis
ég 

Nettó 
egységár 

Nettó 
összesen 

Brut
tó részszámla végszámla 

            
Mennyis

ég 
nettó 

egységár 
Nettó 

összesen 
Mennyis

ég 
nettó 

egységár 
Nettó 

összesen 

sóder m3 400       250     150     

cement q 900       450     450     

sóálló 
cement 

q 80   
    

45   
  

35   
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A TÁBLÁZATOKBAN ”RÉSZSZÁMLA” CÍM ALATT MEGJELÖLT MENYISÉGEKET 
KELL RÉSZTELJESÍTÉSKÉNT, PROJEKTENKÉNT MEGBONTVA LESZÁLLÍTANI! 

 
Demecser, 2014. .......................... 

 

 
 

 

 

 

 

 Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 

 
 
 


