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111/2013.(VI. 26.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város Önkormányzata 
Közbeszerzési Szabályzata 29. pontjában meghatározott jogkörében eljárva kotrógép 
beszerzése érdekében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) 
bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást 
folytat le. 
A Képviselő-testület a az ajánlati felhívást az alábbi tartalommal hagyja jóvá: 
 

Ajánlattételi felhívás 
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján 

ajánlattételi felhívása 
 
Szállítási szerződés „Kotrógép beszerzés Tiszacsegén kistérségi startmunka program keretein belül” 
 
 
1.) Ajánlatkérő neve:  Tiszacsege Város Önkormányzata 
      Címe:  4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5. 
      Képviseli:  Füzesiné Nagy Zita 
 Telefon:  +36-52-588-400 
    Fax: +36-52-588-405 
      E-mail:  fuzesine@mail.tiszacsege.hu 
 
2.) Az ajánlatkérő nevében eljáró:  

Neve:    Matrix Audit Kft. 
Címe:    4032 Debrecen, Poroszlay út 27. 
Telefon:    52/502-550 
Fax:    52/502-557 
E-mail:    dszopka@matrixaudit.hu 

 
3.) A közbeszerzési eljárás fajtája 
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
 
4.) A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás jogcíme: 
Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjában szabályozott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás 
alkalmazásának jogszabályi feltétele. 
 
5.) A dokumentáció beszerzésének feltételei: 
Ajánlatkérő a Kbt. 52.§ (3) bekezdése alapján a dokumentációt térítésmentesen bocsátja 
Ajánlattevők rendelkezésére, melyet az Ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküld Ajánlattevő 
részére. 
A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.  



 
6.) A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  
Szállítási szerződés „Kotrógép beszerzés Tiszacsegén kistérségi startmunka program keretein belül” 

 
Beszerzendő nagy értékű tárgyi eszköz: 

JCB 8026 CTS típusú mini-kotró: 
- önsúly 2.867 kg 
- 300 mm-es gumilánctalp 
- nyomtávszélesség 1550 mm 
- oldalankénti hidromotor 

Géphez tartozó mélyásó szerelék: 
- mono gém 1100 mm-es kanálszárral 
- maximális ásási mélység: 2832 mm 
- kalapács és szerelék hidraulika kiépítés  
- 600 mm-es mélyásó kanállal (körmökkel szerelve), 
- 1000 mm-es  rézsű kanál 
- 300 mm-es mélyásó kanál (körmökkel szerelve), 
- 400 mm-es mélyásó kanál (körmökkel szerelve), 

 
Ahol a felhívás a 310/2011.(XII.23.) Korm.rendelet 26.§ (3) és (6) bekezdése alapján meghatározott 
szabványra, műszaki engedélyre illetve meghatározott eredetű, típusú, gyártmányú dologra való 
hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
érdekében történt. Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést elfogad. 
 
7.) A szerződés meghatározása: szállítási szerződés 
 
8.) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje 
Teljesítési határidő:   szerződéskötéstől számított 15 nap 
    Ajánlatkérő előteljesítést elfogad 
 
9.) Teljesítés helye:  4066 Tiszacsege, Fő u. 57. (önkormányzati telephely) 
 
10.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: 
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.  
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően, teljesítés igazolás 
aláírása után, tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla 
ellenében, a Kbt. 130. § (3) bekezdésben előírtak szerint, a számla ajánlatkérő általi kézhezvételének 
napját követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.  
 
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme jelen közbeszerzésben a HUF. 
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a nyertes ajánlattevőként 
szerződő fél, mind alvállalkozója esetében alkalmazni kell. 
 
11.) Az ajánlati biztosíték előírására, valamint szerződésben megkövetelt biztosítékokra 
vonatkozó információk 

Késedelmi kötbér: a teljesítési határidő be nem tartása esetén, a késedelem minden napja után, 
minimum a nettó ajánlati ár 0,2 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetendő, de 
összesen legfeljebb 30 nap lehet. 
Meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szállítási díj 20 %-nak megfelelő összeg. 
Garancia: 36 hónap teljes körű garancia 

 
12.) Többváltozatú ajánlat, rész ajánlattétel lehetősége 
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Ajánlatkérő a többváltozatú, és a részajánlat lehetőségét kizárja. Ajánlattevő csak és kizárólag a 
Műszaki dokumentációban meghatározott minőségi és mennyiségi meghatározások szerinti/tartalmú 
ajánlatot terjeszthet elő. 
 
13.) Az ajánlatok értékelési szempontja 
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  (Kbt. 71.§ (2) bek. a) 
 
14.) Kizáró okok: 
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében rögzített kizáró okok 
bármelyike fennáll. 
2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott 
kizáró ok fennáll. 
3. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság 
igazolásában résztvevő gazdasági szerelőt, akivel szemben az 1. – 2. pontban meghatározott kizáró 
okok az eljárás során következnek be. 
 
Megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlattevőknek a Kbt. 122. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn 
nem állásáról nyilatkozatát, valamint az 56. § (1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a külön 
jogszabályban meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania. 
 
Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 
56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról. 
 
Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 12. §-a szerinti 
nyilatkozatát a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja tekintetében. 
 
15.) Gazdasági és Pénzügyi alkalmasság: 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

P/1. Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján köteles 
csatolni az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző utolsó kettő lezárt üzleti évre vonatkozó 
teljes és közbeszerzés tárgya szerinti (kotrógép értékesítés) - általános forgalmi adó nélkül számított 
- árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor 
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
Ajánlatkérő tárgyi alkalmassági követelmény esetében külön felhívja a figyelmet a Rendelet 14. § 
(3) bekezdésére 
Ajánlattevő alkalmasság követelményeknek megfelelhet a Kbt. 55.§ (4)- (6) bekezdésében foglaltak 
szerint. 

 
Alkalmasság minimumkövetelményei: 

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző utolsó kettő 
lezárt üzleti évre vonatkozóan teljes árbevétele nem éri el összesen a nettó 8 millió Ft-ot, illetve 
ugyanezen időszak közbeszerzés tárgyának (munkagép értékesítés) nettó árbevétele nem éri el az 
összesen 5 millió Ft-ot.  

 
16.) Műszaki alkalmasság igazolásának módjai: 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

M/1. Ajánlattevő 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján nyújtsa 
be az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben végzett legjelentősebb 
közbeszerzés tárgya szerinti (kotrógép) szállításainak ismertetését legalább 

• szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége 
• a szállítás tárgya,  
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• a teljesítés ideje,  
• az ellenszolgáltatás nettó összege, 
•  továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően történt-e 
Az előírt alkalmassági minimumkövetelményt a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (5) bekezdése 

szerint kell igazolni. 
Ajánlattevő alkalmasság követelményeknek megfelelhet a Kbt. 55.§ (4)- (6) bekezdésében foglaltak 
szerint. 

 
Alkalmasság minimumkövetelményei: 

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő ha, nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől 
visszafelé számított 3 évben legalább összesen minimum 2.000.000.-Ft értékű munkagép 
szállítására vonatkozó pozitív tartalmú referenciával.  

 
17.) Ajánlattételi határidő:  
 Dátum: 2013.07.15.                       Időpont: 12.00 óra 
 
18.) Az ajánlat benyújtásának címe:  

Helyszín :  Matrix Audit Kft. 
  4032 Debrecen, Poroszlay út 27. 
 

19.) Az ajánlattétel nyelve: magyar 
 
20.) Az ajánlat felbontásának helye, ideje:  

Dátum: 2013.07.15.                  Időpont: 12.00 óra 
 

Helyszín :  Matrix Audit Kft. 
  4032 Debrecen, Poroszlay út 27. 

 
21.) Az ajánlatok felbontásán jelen lévő személyek: 
 Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek. A Kbt. 62.§. (2) bekezdésében 

meghatározott szervek és személyek lehetnek jelen az ajánlatok bontásánál külön meghívás 
nélkül. 

 
22.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 
 A tárgyalás befejezésétől számított 30 nap. 
 
23.) A tárgyalás lefolytatásának menete és ajánlatkérő által előírt alapvető szabályok 

- A tárgyalás arra irányul, hogy ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a 
legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. 

- Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát két szakaszban végzi a Kbt. 98. § (1) bekezdése értelmében 
- A Kbt. 98. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattételi felhívásban meghatározott 

ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati kötöttséggel nem terhelt (első) ajánlatok 
vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e az ajánlattételi 
felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott feltételeknek. A tárgyalások 
megkezdését megelőzően ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő szerződés teljesítésére való 
alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, valamint az ajánlat kizáró ok fennállása miatt 
érvénytelenségét.  

- A tárgyaláson az az Ajánlattevő vehet részt, aki a szerződés teljesítésére alkalmas, és akinek 
az ajánlata kizáró ok fenn nem állása miatt érvényes.  

- A tárgyalások kizárólag Ajánlatkérő képviselői, illetve a nevében / megbízása alatt eljáró 
személyek, (együttesen: Ajánlatkérő), valamint az Ajánlattevő képviselői vehetnek részt.  
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- Tárgyalási jogkör nélkül jelen lehetnek Ajánlattevő részéről olyan személyek is, akik a fenti 
okiratok egyikével sem rendelkeznek, de a tárgyalási jogkörrel bíró képviselő hozzájárul 
jelenlétükhöz. 

- Az ajánlati ár tekintetében a tárgyalás alapvető célja, hogy a megajánlott ellenszolgáltatás 
összege megfeleljen az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékének. 

- Fentiek alapján Ajánlatkérő lehetőség szerint egyfordulós tárgyalást tart, a tárgyalást a 
pozitív döntés hiányában újabb forduló követheti. 

- A tárgyalást Ajánlatkérő az Ajánlattevőkkel együttesen folytatja le, írásos formában. 
- A tárgyalásról a helyszínen jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a jelenlévő ajánlattevőnek 

alá kell írnia. 
- Ajánlattevő az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozóan az Ajánlatkérő számára csak 

kedvezőbb ajánlatot tehet.  
- Amennyiben Ajánlattevő nem jelenik meg a tárgyaláson, vagy részéről nincs jelen képviseleti 

jogkörrel bíró személy, vagy ha Ajánlattevő nem tesz újabb ajánlatot, úgy az eredeti ajánlata 
kerül elbírálásra. 

- Miután befejeződött a tárgyalás a Bírálóbizottság összeállítja döntési javaslatát a Döntéshozó 
felé. 

 
24.) Az első tárgyalás időpontja: 

Dátum: 2013.07.19.      Időpont: 13.00 óra 
 

Helyszín :  Matrix Audit Kft. 
  4032 Debrecen, Poroszlay út 27. 

 
25.) Egyéb információk: 

1.) Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosít lehetőséget a hiánypótlásra. 
 

2.) Az ajánlatok benyújtásának módja, és formai előírások: 
• Az ajánlatokat egy eredeti és kettő másolati példányban zárt, sértetlen borítékban kell 

leadni. A példányokon meg kell jelölni, hogy „eredeti” illetve „másolat”. A példányok 
esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít mértékadónak. 

• A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni: „Ajánlat - Tiszacsege kotró beszerzés” Tilos 
felbontani az ajánlattételi határidő lejáratáig.” 

• Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. 
• Az ajánlatot az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. A 

tartalomjegyzék az ajánlat elején kerüljön becsatolásra. 
• Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó 

szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek 
aki(k) erre jogosultak. 

• A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, 
ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat 
esetleges elirányításából, elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. 

• Az ajánlat felbontásakor a Felolvasólap lap minta szerinti adatok kerülnek ismertetésre. (Kbt. 
60.§ (6) bek.) 

 
3.) Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45.§. (1)-(7) 

bekezdéseiben valamint a Kbt. 122. § (5) bekezdése az irányadó. 
 

4.) A Kbt. 95. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az eljárásban kizárólag az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplő(k) tehet(nek) ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely 
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ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, 
amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 

 
5.) A Kbt. 25.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül 

egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt 
megjelölni. 

 
6.) A Kbt. 25.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a közös ajánlattevők csoportjának 

képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös 
ajánlattevők megjelölését. 

 
7.) A Kbt. 25.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért 

az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.  
 

8.) Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére 
és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan a Kbt. 60. § (3) bekezdése 
értelmében. 

 
9.) A Kbt. 60.§ (5) bekezdése az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül. 

 
10.) A Kbt. 60.§ (6) bekezdése az ajánlattevőnek felolvasólapot kell csatolnia, amely tartalmazza 

az ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az 
értékelési szempontok (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. 

 
11.) Ajánlattevő nyújtson be nyilatkozatot a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint. A 

nemleges nyilatkozatot is csatolni szükséges 
 

12.) A Kbt. 55.§ (4) bekezdésben foglaltak alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a 
közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve 
azon, a jelen felhívás 15. pontjában meghatározott követelményeknek, amelyek 
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, 
ha közülük egy felel meg.  
Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni 
kell, a dokumentációban rögzítettek szerint. 
Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 27. § (1) bekezdése szerinti projekttársaság létrehozásának 
lehetőségét.  

 
13.) A Kbt. 55.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az 

ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására 
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi 
jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása 
érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) 
támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal 
azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, 
továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 
14.) A Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az 

alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő 
esetekben támaszkodhat:  
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a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek 
módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként 
megjelölésre került, vagy  
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési 
beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik 
arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az 
alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai 
tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy  
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - 
akkor is, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) 
benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e 
más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő 
mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok 
érvényesítésével nem térült meg. 

 
15.)  Az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmasságának 

feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe 
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 

 
16.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő alábbi dokumentumait, figyelemmel a 

cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
9. §-ában foglaltakra: 

– az ajánlattevő képviseletére jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, aláírás mintáját 
– a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló esetében az erre vonatkozó, a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásbeli meghatalmazást, 
– egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozói igazolványt. 
– folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást. 

 
17.) Ha ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló összegezésben a második legkedvezőbbnek 

ajánlatot adó ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén a 
második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. 

 
18.) A Kbt. 124.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésnek 

az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – a Kbt. 124.§ 
(4) bekezdés szerint esetben – a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati 
kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.  

 
19.) Ajánlattevő nyilatkozzon az ajánlati kötöttségre vonatkozóan, mely a tárgyalás befejezésétől 

számított 30 nap. 
 

20.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők szíves figyelmét a Kbt. 69.§ (2) bekezdésében foglaltakra. 
 

21.) Ajánlattevő nyilatkozzon az Ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező szállítási 
szerződés tervezet elfogadására vonatkozóan. 

 
22.) Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati dokumentáció összeállításának 

és elkészítésének valamennyi költsége az Ajánlattevőt terheli. 
 

23.) Fordítás: Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem 
magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles 
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becsatolni. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott 
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának 
helyességéért az ajánlattevő felel. 

 
24.) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az 

ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank 
által meghatározott deviza árfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem 
magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot 
közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. A bármely okirat, igazolás, 
nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok 
(adatok, információk)vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. 

 
25.) Kbt. 40.§ (3)-(4). bekezdései alapján Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy 

Ajánlatkérő a tárgyi projekt megvalósításának támogatására irányuló igényt –pályázatot- 
nyújtott be. A támogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb 
összegben történő elfogadása olyan körülménynek tekintendő, amelyre Ajánlatkérő a 
szerződés megkötésére, vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [Kbt. 
76.§(1) d) pont, 124.§(9) bekezdés], valamint az Ajánlatkérő jogosult a támogatási szerződés 
megkötését vagy meghatározott összegben történő megkötését, a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötendő szerződésben hatályba lépést felfüggesztő feltételként is 
kikötni. 

 
26.) Az Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást. 

 
27.) Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában 

megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 
 

28.) A jelen felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeleteiben foglaltak az irányadóak.  

 
 
26.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2013. 07. 01. 

 
 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 
 

K. m. f. 
 
 

   Szilágyi Sándor sk.      Füzesiné Nagy Zita sk. 
       polgármester                    jegyző 
 
 
A kivonat másolat hiteléül: 
 
Tiszacsege, 2013. június 26. 
 
 
 Zsólyominé Gyenes Anikó 
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      jegyzőkönyvvezető 
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