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ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL 
 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, mint Ajánlatkérő összefoglaló tájékoztatót küldött meg a 
Közbeszerzési Hatóság számára, melyet Közbeszerzési Hatóság a honlapján KBE-09834/2017 
iktatószámon 2017. október 19. napján tett közzé a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok 
megvalósítására. 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár nevében ezennel felkérem, hogy a 2017. október 30. napján 
megküldött ajánlattételi felhívás, valamint a dokumentációban leírtak szerint tegye meg ajánlatát a jelen 
közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására.  
 
Ajánlattételi határidő: 2017. november 09. 13:00 óra 
 
Ajánlatkérőre vonatkozó információk: 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár  
3300 Eger, Kossuth Lajos u. 16. 
Telefon: 06-36/516-428 
Fax.: 06-36/516-596 
Kapcsolattartó: Tőzsér Istvánné Géczi Andrea igazgató 
E-mail cím: tozser@brody.iif.hu  
 
Az eljárás típusa: 
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 113. § (1) bekezdés 
szerint).  
 
Eljárás nyelve: 
Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven 
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 
 
Az eljárás tárgya: 
 
„Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár könyv beszerzése 2018. évben” 
 
A szerződés teljesítésének határideje: 

A szerződéskötéstől számítottan 2018. december 31. napja. 

Egyéb rendelkezések: 
 
Az eljárás során felmerülő, az eljárást megindító felhívásban és jelen dokumentációban nem 
szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási 
rendeletei az irányadóak. 
  



1. KÖTET 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

 
A J Á N L A T T É T E L I  F E L H Í V Á S  

 
1. Ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlapcím): 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár  
3300 Eger, Kossuth Lajos u. 16. 
Telefon: 06-36/516-428 
Fax.: 06-36/516-596 
Kapcsolattartó: Tőzsér Istvánné Géczi Andrea igazgató 
E-mail cím: tozser@brody.iif.hu 

 
Lebonyolító szervezet: 
ÉSZ-KER Zrt. Miskolci Iroda 
3525 Miskolc, Kazinczy F. u. 6. 2/2. 
Telefon: +3646/791-916 
Fax: +3646/791-876 
E-mail: miskolc@eszker.eu  
 

2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának indokolása: 
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 113. § (1) 
bekezdés szerint) 

 
3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési 

helye és pénzügyi feltételei: 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen bocsátja ajánlattevők 
rendelkezésére a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően. Ajánlatkérő a közbeszerzési 
dokumentumokat az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg elektronikus úton is 
továbbítja ajánlattevők részére.  
 

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
 

Magyarországon forgalomban lévő magyar és idegen nyelvű könyvek beszerzése a 
2018.évben a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár részére az alábbiak szerint:  
 
Magyarországon forgalomban lévő magyar és idegen nyelvű könyvek szállítása az ajánlatkérő 

részére eseti megrendelések alapján, legalább összesen bruttó 30.000.000 Ft szerződéses 

ellenérték erejéig és legfeljebb bruttó 35.000.000 Ft keretösszeg kimerüléséig. 

A nyertes ajánlattevőnek a szerződés időtartama alatt rendelkeznie kell olyan interneten 

működtetett elektronikus kapcsolattartásra alkalmas elektronikus felülettel, amelyen keresztül az 

eseti megrendelésekkel kapcsolatos ügyintézés (ajánlatok küldése, megrendelés és szerződés 

fogadása, visszaigazolása, reklamáció, rendelések, utánrendelések) az év minden napján 0-24 

órában intézhetők.  

Elvárás a nyertes ajánlattevőtől, hogy korszerű, elektronikus formában (pl. e-mail) folyamatosan 

tájékoztassa Ajánlatkérőt a teljes magyarországi könyvpiac újdonságairól, tematikusan is 

biztosítson rálátást az egyes szakterületekre, kiadókra egyaránt. Nyertes ajánlattevő havi 

rendszerességgel tájékoztassa Ajánlatkérőt a könyvpiac újdonságairól. A tájékoztatás egy hónap 

teljes kínálatának, újdonságainak megfelelően történjen. A havonta fölajánlott újdonságok ajánlati 

listán szereplő árai az ajánlat átadásának napjától 30 naptári napig érvényesek. 

mailto:miskolc@eszker.eu


Nyertes ajánlattevő köteles biztosítani, hogy az internetes adatbázisban vagy az árlistán akciós 

áron kínált könyveket Ajánlatkérő az aktuális akciós áron vásárolhassa meg, amennyiben az 

kedvezőbb a szerződésben felkínált engedményes árnál. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra 

tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű 

és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú 

dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a 

megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés 

mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy 

egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában 

igazolnia kell. 

 

CPV: 
22110000-4 Nyomtatott könyv 

22113000-5 Könyvtári könyv 

 
5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást 

lefolytatják: 
 

Adásvételi keretszerződés 
 

6. Annak feltüntetése, ha a keret megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer 
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor: 

 Igen, jelen közbeszerzés eredményeképpen keret megállapodás jön létre egy ajánlattevővel (Kbt. 
105. § (1) bekezdés a) pont).  

 
7.  A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

A szerződéskötéstől számítottan 2018. december 31. napja. 

 

8. A teljesítés helye : 
Ajánlatkérő székhelye 
NUTS: HU311 

 
9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás: 

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja.  

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). 

Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a megajánlott mértékű fizetési határidő mellett, a Kbt. 
135. § (1), (5)-(6), és a 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1)-(3) bekezdése rendelkezései alapján 
egyenlíti ki. 

Ajánlatkérő megrendelésenként 1 (egy) darab számla benyújtására biztosít lehetőséget. Számla 
benyújtására Ajánlatkérő által kibocsátott teljesítésigazolás birtokában a jogszabályok 
rendelkezéseinek megfelelően kiállítottan van lehetőség. A számlát 1 eredeti példányban kell 
kiállítani.  

Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: 
Art.) 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza. 



Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ban meghatározottak szerinti késedelmi 
kamat megfizetésére köteles. 

Irányadó jogszabályok: 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § 
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény. 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet 

 

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 
 

10. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) 
ajánlatot: 

Ajánlatkérő nem engedélyezi és nem írja elő többváltozatú ajánlat benyújtását. 

 

11. Részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása: Ajánlattevő jelen eljárás során a 
részajánlat lehetőségét kizárja. A részajánlat tétel mellőzésének indoka, hogy a beszerzés tárgya 
egy egységet képez, az nem bontható részekre. 

 
12. Az ajánlatok értékelési szempontja: 

 
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány szerinti értékelési szempont. 
 

Részszempont Súlyszám 

1. 

Ellenszolgáltatás összege kedvezményszázalékban (az Ajánlattevő 
hivatalos honlapján vagy árlistáján a megrendeléskor érvényes bruttó 
kiskereskedelmi ár mínusz kedvezményszázalék (csak egész szám lehet) 
mértéke %-ban kifejezve, mely magában foglalja a postai csomagolás, 
szállítás díját is. 
 

80 

2 
Szállítási határidő (munkanapban megadva, az ajánlati elem 
legkedvezőtlenebb értéke: 10 munkanap) 

20 

 
Jelen eljárásban az Ellenszolgáltatás összege kedvezményszázalékban (az Ajánlattevő 
hivatalos honlapján vagy árlistáján a megrendeléskor érvényes bruttó kiskereskedelmi ár mínusz 
kedvezményszázalék (csak egész szám lehet) mértéke %-ban kifejezve, mely magában foglalja a 
a postai csomagolás, szállítás díját is) egy %-os mérték, és úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon 
minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és 
illetékek, stb. 
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, 
vagyis magában kell foglalnia valamennyi ajánlattevői kifizetési igényt. 
 
A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 
0-100 pont. 

 
Ajánlatkérő azon értékelési részszempontok esetében, ahol minimális elvárást határozott meg, az 
értéket el nem érő vállalások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik! Az ajánlati elemek 
Ajánlatkérő számára legkedvezőbb szintet elérő, illetve a legkedvezőbb szintjénél még kedvezőbb 
vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos (100 pont) számú pontot ad. 
 
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti 
pontszámot: 



 
A részszempontok értékelése arányosítással történik. 
A pontozás minden értékelési részszempont esetében úgy történik, hogy minden értékelési 
résszempont esetében az adott szempontból legjobb ajánlat (és ajánlattevő) kap 100 pontot, majd 
a többi vizsgált ajánlat arányosan kevesebb pontot kap. Ajánlatkérő valamennyi pontszámkiosztás 
során két tizedesjegy pontosságig számol. 
 
Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont (legmagasabb kedvezmény %) esetében a 
legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb kedvezmény %) 100 pontot ad, a többi 
ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a 
Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú 
melléklet A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza. 
Az értékelésmódszere képletekkel leírva: 
 
P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 

Az ajánlatkérő az 2. értékelési részszempont (legkedvezőbb szállítási határidő) esetében 

a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A 

pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 

2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere 

tartalmazza. 

A értékelés módszere képletekkel leírva: 

P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
A 2. értékelési szempont esetén 10 munkanapban határozza meg Ajánlatkérő a legkedvezőtlenebb 
értéket, a 10 munkanap feletti megajánlás esetén Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné 
nyilvánítja. 
 
Ha a fenti módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel 
programot fog használni a pontszámítás során). 
A fenti módszerekkel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő 
megszorozza az eljárást megindító felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig 
ajánlatonként összeadja. 
Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívásban 
és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerint 
a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 
 

 



13. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.  
 
A megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §. (1) bekezdése alapján az 
ajánlattevőnek ajánlatában csak nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok 
hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 
10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 
Alvállalkozó és alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában: 
Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) 
bekezdés g)-k) m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság 2017. május 19-én közzétett útmutatójára 
a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról. 
(http://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzes-z/magyar-jogi-hatter/kozbeszerzesi-hatosag-
utmutatoi/) . 
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok 
fenn nem állását, így Ajánlattevők, (illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók -, 
valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek) a felhívás megküldésénél nem 
régebbi keltezésű nyilatkozatokkal, igazolásokkal kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró 
okok hatálya alá. 
 
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az 
eljárás során következnek be. 
 

14. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat 
és a megkövetelt igazolási mód: 

 

  Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 
és a megkövetelt igazolási mód: 

P1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja az 
eljárást megindító felhívás megküldésének 
napját megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt 
üzleti évre vonatkozó - ÁFA nélkül számított a 
közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről 
szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy 
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte 
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 
rendelkezésre állnak. 

 

Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben 
előírt irattal (árbevételről szóló nyilatkozat), 
azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében a árbevételről 
szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az 
e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági 
követelmény és igazolási mód helyett bármely, 
az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb 
nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja 
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

 

P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást 
megindító felhívás megküldésének napját 
megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti 
évben az általános forgalmi adó nélkül számított, 
a közbeszerzés tárgyából származó (könyv 
értékesítés) árbevétele összesen nem érte el a 
nettó 20.000.000, Ft-ot 
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ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során 
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében az árbevételről 
szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és 
tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban 
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód 
helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő 
által elfogadott módjáról. (321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés). 

Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben 
előírt irattal (beszámolóval), azért nem 
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, 
amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem 
lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt 
alkalmassági követelmény és igazolási mód 
helyett bármely, az ajánlatkérő által 
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy 
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és 
gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő 
kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles 
alátámasztani, hogy olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében a beszámoló 
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást 
kérni az e ponttal kapcsolatban előírt 
alkalmassági követelmény és igazolási mód 
helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő 
által elfogadott módjáról. (321/2015 (X.30) 
Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés, NFM-NFÜ 
(Miniszterelnökség)-KH-EUTAF közös 
álláspontjai, 2014.02.06.) 

 

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt 

alkalmassági követelményeknek bármely más 

szervezet (vagy személy) kapacitására 

támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65 § (6)-

(8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 

Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági 

követelményeknek bármely más szervezet 

(vagy személy) kapacitására támaszkodva 

kíván megfelelni, úgy ajánlattevő 

alkalmasságát a Kbt. 65 § (7) bekezdései 

szerint köteles igazolni. 

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. 

Amennyiben ajánlattevő a pénzügyi és 

gazdasági alkalmassági feltételek szerinti 

 



alkalmasságát más szervezet (vagy személy) 

kapacitására támaszkodva igazolta, akkor a 

kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 

kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő 

teljesítésének elmaradásával vagy hibás 

teljesítésével összefüggésben ért kár 

megtérítéséért a Kbt. 65 § (8) bekezdés 

szerint. 

Műszaki és szakmai alkalmasság 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 
és a megkövetelt igazolási mód: 

M1. Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján az ajánlattételi felhívás megküldésének 
napjától visszafelé számított megelőző három év 
legjelentősebb szállításait. 

Csatolandó a 321/2015.  Korm. rendelet 23. §-a 
szerinti igazolás vagy nyilatkozat. Az 
igazolásnak, illetve nyilatkozatnak legalább a 
következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés 
ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás 
tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá 
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e. A referencia igazolásnak, illetve 
nyilatkozatnak az alkalmassági 
minimumkövetelményekben 
meghatározottaknak megfelelően kell 
tartalmaznia a szállítás tárgyát, mennyiségét és 
az ellenszolgáltatás összegét. 

 

M2. Ajánlattevő műszaki-technikai 
felszereltségének (interneten működtetett, 
elektronikus kapcsolattartásra alkalmas 
elektronikus felület) leírása. A leírásnak 
tartalmaznia kell legalább a web-címet, valamint 
minden olyan adatot, információt, amelyből az 
alkalmassági követelménynek való megfelelés 
egyértelműen megállapítható. [321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pont] 

 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy 
gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi 
tevékenységet kíván bemutatni, amelyben 
konzorcium vagy projekttársaság tagjaként 
teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak 
azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, 
amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság 
tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt 
alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik 

M1. az eljárást megindító felhívás feladásától 
visszafelé számított 36 hónapban, összesen 
legalább 20.000.000 Ft értékben teljesített, új, 
magyar és idegen nyelvű könyvek adásvételére 
vonatkozó szerződésszerűen teljesített 
referenciával.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M2. ha nem rendelkezik az interneten 
működtetett, elektronikus kapcsolattartásra 
alkalmas elektronikus felülettel, amelyen keresztül 
az eseti megrendelésekkel kapcsolatos folyamatok 
legalább az alábbiak szerint lekövethetőek a 
naptári év minden napján 0-24 órában a 
megrendelő részére harmadik személyek szabad 
hozzáférésétől elkülönített felhasználói felületen: 

a) a megrendelések elektronikus úton 
történő leadhatósága és fogadása, továbbá a 
rendelések elektronikus visszaigazolása, 

b) a rendelések teljesítési státuszának 
folyamatkövetése, amelyből nyomon követhető a 
megrendelés megtételének időpontja, annak 
visszaigazolási időpontja, a rendelés feldolgozás 
alatti / kiszállítás alatti / teljesített státusza, ezek 
kezdő és záró időpontja, 

c) rendelésekkel összefüggő észrevételek, 
panaszok, értesítések — ide értve a hibás 



140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. 
(kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló 
nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés 
mértékét százalékban vagy forintban). 

A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak alapján 
az M1. alkalmassági feltétel esetében az 
együttes megfelelés megengedett. 

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt 
alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
felelhetnek meg, illetve bármely más szervezet 
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is 
megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6)-(7) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 

Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági 
követelményeknek bármely más szervezet (vagy 
személy) kapacitására támaszkodva kíván 
megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 
65. § (6)-(7) bekezdései szerint köteles igazolni. 

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. 

teljesítést - megtételi lehetősége és státuszuk 
folyamatkövetése 

d) az elektornikus felület útján a 
megrendelések tárgya tekintetében minimálisan 
az alábbi adattartalommal lehet informálódni 
(visszakereshetőség): 

- cím (alcím) 
- szerző 
- kiadó és kiadási év 
- terjedelem 
- kötés típusa 
- ISBN azonosító 
- bruttó kiskereskedelmi ár és az abból 

biztosított kedvezmény mértéke %-ban és 
forintálisan megadva  

- megrendelés leadásának ideje és teljesítés 
ideje 

 

 

 

 

 

 

 

 
15. Ajánlattételi határidő: 

2017. november 09. 13:00 óra 
 
16. Az ajánlat benyújtásának címe: 

ÉSZ-KER Zrt., miskolci iroda 

3525 Miskolc, Kazinczy u. 6. 2/2. 
 
17. Az ajánlattétel nyelve: 

Magyar. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős 
fordítását is elfogadja 

 
18. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre 

jogosultak: 

ÉSZ-KER Zrt., miskolci iroda 

3525 Miskolc, Kazinczy u. 6. 2/2. 
2017. november 09. 13:00 óra 
Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak jelen lenni. 

 
19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

30 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 
 
20. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra 

vonatkozó információ: 
 



Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását. 

 

Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetére – amennyiben azért az Ajánlattevő felelős – a felek 
késedelmi kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg. Mértéke a le nem szállított árú ÁFA 
nélkül számított szerződéses értékének 2%-a azaz két százaléka, a teljesítés napjáig, de legfeljebb 

az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő 29. napig. 

 

Meghiúsulási kötbér: a nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan 
okból, amiért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes 
nettó vállalkozói díj 20%-a. A meghiúsulási kötbér esedékessége az eredménytelenül eltelt 
teljesítési határidőt követő 30. nap. 

 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a szerződés tervezet/a szerződéses feltételek 
tartalmazzák.  

 

21. A közbeszerzés Európai Unióból származó forrásból támogatott? 
Nem. 
 

22. Egyéb információk: 
1. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az 
ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte.   Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek 
az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást - anélkül, hogy az eljárás iránt érdeklődésüket 
jelezték volna - megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot. A gazdasági szereplő, 
amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot 
tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító 
felhívást. 
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére, 
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára. Nemleges tartalommal is csatolandóak a nyilatkozatok. 
3. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az 
ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők 
vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (1) – (8) bekezdéseire. 
4. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban 
és a dokumentációban meghatározott tartalmi, és a formai követelményeknek megfelelően 
elkészítenie és benyújtania: 
 az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az 

ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő 
részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy 
része a matricán legyen; 

 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 elfogad, ha a 
tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére 
egyértelműen lehet hivatkozni. Ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult 
kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása 
érdekében szükséges; 

 az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

 az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti papír példányban kell beadni, és az eredetivel 
mindenben megegyező 2 db elektronikus másolati példányban (ez utóbbi esetben 2 db CD-t 
kérünk az ajánlathoz mellékelni); 

 A papír alapú és az elektronikus formátum közötti eltérés esetén a papír alapú ajánlat az 
irányadó. 



 az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, 
aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; 

 az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak 
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 
kézjeggyel kell ellátni; 

 a zárt csomagon „Ajánlat – „Könyvbeszerzés – 2018.”, valamint: „Csak közbeszerzési eljárás 
során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” megjelölést kell feltüntetni. 

5. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott 
címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán 
feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal 
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 
6. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.  
7. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-péntekig 09.00-15.00 óra között, az 
ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-10.00 óra között lehet leadni előzetes egyeztetéssel. 
8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást 
nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő 
aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak 
által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. Egyéni 
vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben 
egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó 
esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, 
amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására. 
9. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az 
ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, 
illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban 
állapította meg P1, M1 és M2 feltételek vonatkozásában.  

10. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében 
ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot 
(tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát 
megelőző negyedik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. A Kbt. 71.§ (6) bekezdése 
szerint ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. 
11. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell 
benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi 
felelős fordítását is köteles elfogadni. 
12. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában 
megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 
13. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban 
is benyújthatóak, kivéve, ahol a jogszabály ettől eltérően rendelkezik. Ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet, hogy az ajánlat papír alapú példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti 
nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 
14. Irányadó Jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában 
a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint 
kell eljárni. 
15. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az 
ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes, mérlegadatok tekintetében 
a mérleg fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat 
kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott 
devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlattételi felhívás megküldésének napján 
érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás 
esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. 



16. Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével. 
17. Ajánlatkérő helyszíni bejárást jelen eljárásban nem tart. 
18. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart.  
19. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és 
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott 
értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás 
nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok 
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), 
ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 
20. Ajánlatkérő a bruttó kiskereskedelmi áron az adott megrendelt termék azon ellenértékét érti, 
amely ellenérték fejében a szállító a végső fogyasztó részére üzletvitele körében általánosan és 
nyilvánosan értékesít. Ajánlattevő a szerződésben szavatolni köteles, hogy a kedvezmény 
érvényesítésének számítási alapjául olyan mértékű bruttó kiskereskedelmi árat alkalmaz, amely 
árat a megrendelés időpontjában üzletvitele körében a végső fogyasztó számára általánosan és 
nyilvánosan alkalmaz, illetve kínál. 

 
23. Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. október 30.  



2. KÖTET 
ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE 

 
1. A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA 
 
1.1. A dokumentáció a következő részekből áll: 

1. KÖTET: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
2. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE 
3. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET  
4. KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 
5. KÖTET: MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
 
1.2. Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, a 

dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, 
hogy gondosan megvizsgálják a dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely esetleg az 
ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek 
be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is 
befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit. 

 
1.3. Az ajánlattevőknek a dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük, 

amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem 
készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan 
(alvállalkozó), vagy az alkalmasság igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a 
dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint 
ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára. 

 
2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
 
2.1. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon 

szerezhet: 
 

ÉSZ-KER Zrt. miskolci iroda 
3525 Miskolc, Kazinczy u. 6. 2/2. 

Telefon: +3646/791-916 
Fax: +3646/791-876 

E-mail: miskolc@eszker.eu  
 

2.2. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell 
igazolniuk. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a 06-46/791-876-as 
faxszámra vagy a miskolc@eszker.eu e-mail címre küldjenek visszajelzést! 

 
2.3. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail címet 

adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a 
gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben 
az arra jogosulthoz kerüljön. 

 

3. ELŐZETES VITARENDEZÉS 
 
3.1. A Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre kell benyújtani: 

ÉSZ-KER Zrt. miskolci iroda 
3525 Miskolc, Kazinczy u. 6. 2/2. 

Telefon: +3646/791-916 

mailto:miskolc@eszker.eu
mailto:kissbrigitta@eszker.eu


Fax: +3646/791-876 
E-mail: miskolc@eszker.eu 

 
4. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE 
 
4.1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös 

ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a 
közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának 
megfelelően. 
 

4.2. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel 
- a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. 
 

4.3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése 
napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha ajánlatkérő hirdetett 
második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik. 

 
4.4. Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy: 

 nem fizethet, illetve számolhat 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 nyertes ajánlattevő adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

 a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő 
számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt 
haladéktalanul értesíti. 

 

4.5. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon – ha: 

 a nyertes ajánlattevőben 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; 

 a nyertes ajánlattevő 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. 

Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt 
már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 
4.6. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 
igénybevétele nélkül. 
 

4.7. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő 
félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. 
 

4.8. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és 
szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának 
igazolásában. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - akár a 
korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, 

mailto:miskolc@eszker.eu
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/1031682#sid742400


amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy 
az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 

 

 

5. TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK: 
A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozóan területileg illetékes kormányhivatal 
munkavédelmi felügyelősége és munkaügyi felügyelősége nyújt tájékoztatást. 

 

6. TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK: 

 

Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek: 

Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály 

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 

Telefon: (06 1) (1) 896-3002 

Fax: (06 1) 795-0884 

Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 

Telefon: (06 1) 896-2902 

Fax: (06 1) 795-0880 

Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu 

 

Heves Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 

Munkavédelmi Felügyelősége 

3300 Eger, Szarvas tér 1. 

Postacím: 3301 Eger, Pf. 66.  

tel: 06-36-511-960 

fax: 06-36-511-971 

E-mail: heves-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, heves-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal  

Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 

Telefon: 1/301-2900 

Fax: 1/301-2903 

http://www.mbfh.hu 

 

Adózás: 

NAV Heves Megyei Adóigazgatása 

Egri központi ügyfélszolgálat 

3300 Eger, Eszterházy tér 3-4. 

mailto:munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu
mailto:foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu
mailto:heves-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu
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Tel: 36/522-600 

 

Környezetvédelem: 

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 

1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. 

1539 Budapest, Pf. 675. 

Tel.: 1/2249-100 

Fax: 1/2249-262 

Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

3530 Miskolc, Mindszent tér 4. 

Tel: 06 46/517-300 

Fax: 06 46/517-399 

email: eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu 

Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 

 

Egészségvédelem: 

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

3300 Eger, Kossuth L. út 11. 

Tel.:06-36-511-910  Fax:06-36-511-911 

titkarsag.borsod@emr.antsz.hu 

 

Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 

Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.  

Telefonszám: 06-1-795-54-78 

e-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu 

 

 

7. AZ ELJÁRÁSBA BEVONT FEKLELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI 
SZAKTANÁCSADÓ(K): 

 

Bakondi Attila, 
Lajstromszám: 00418 
Levelezési cím: 3525 Miskolc, Kazinczy F. u. 6. 2/2. 
Telefon: +3646/791-916 
Fax: +3646/791-876 
Mobil: +36 30 370 1022 
e-mail cím: bakondi@eszker.eu 

 

  



3. KÖTET 
SZERZŐDÉSTERVEZET 

 

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS TERVEZET, 

amely létrejött egyrészről a  

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

(3300 Eger, Kossuth Lajos út 16.) 

Képviseli: Tőzsér Istvánné Géczi Andrea igazgató 

Adószám: 15378376-2-10 

Számlaszám: 12033007-00102640-00100002 - a továbbiakban: Vevő - 

másrészről a 

Cégnév:  

Képviseletében:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám:  

Adószám:  

Statisztikai számjel:  

Számlaszám:  

A szerződés teljesítéséért felelős személy: - a továbbiakban: Eladó – 

későbbiekben együttesen Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

PREAMBULUM 

 
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Harmadik Rész 
113. § (1) bekezdés szerinti eljárást bonyolított le „Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
könyv beszerzése 2018 évben„ tárgyban. Eladó részt vett az eljárásban, és a benyújtott 
ajánlatokat megvizsgáló Bíráló bizottság javaslata alapján, Ajánlatkérő döntése szerint ezen eljárást 
a szerződés mellékletében specifikált áruk tekintetében, a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában 
rögzítetteknek megfelelően legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlat értékelési szempont alapján 
Eladó, mint nyertes ajánlattevő …….. napján kelt ajánlata (a továbbiakban nyertes ajánlat) 
alapulvételével megnyerte a közbeszerzési eljárást, az alábbi ajánlati elemekkel: 

 

1. Ellenszolgáltatás összege kedvezményszázalékban (az 
Ajánlattevő hivatalos honlapján vagy árlistáján a 
megrendeléskor érvényes  
bruttó kiskereskedelmi ár mínusz kedvezményszázalék 

(csak egész szám lehet) mértéke %-ban kifejezve, mely 

magában foglalja a postai csomagolás, szállítás díját is. 

 

 

….. % 

2. Szállítási határidő (munkanapokban megadva) ….. nap 

 



Fentiek alapján az eljárást megindító felhívásban (továbbiakban Felhívás) és az Ajánlattételi 
dokumentációban (továbbiakban Dokumentáció) rögzített feltételnek eleget téve felek az alábbi 
szerződést kötik: 

 
1. Szerződés tárgya 

 

1.1. Vevő részére az eljárást megindító felhívásban, az ajánlattételi dokumentációban meghatározott 
Magyarországon valamennyi hivatásos könyvkiadónál, illetve könyvkiadással nem hivatásszerűen 
foglalkozó jogi személynél megjelenő vagy az ország területén forgalomba kerülő nyomtatott, új 
könyvdokumentumok szállítása. Ezen kívül elektronikus formátumú, nagy tételben, csoportosan 
megvalósuló, az egyes szakterületre és a kiadókra rálátást biztosító tematikus tájékoztatás a 
kínálatról, mely lehetőség szerint ismertetőt, recenziót is tartalmaz. Támogatja a könyvtárosok 
állomány-behasonlító munkáját, az előzményekkel való összevetést, a többes kiadások azonosítását.  
 
1.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő az igény felmerülésekor az Eladót értesíti az 
megrendelni kívánt tételek listájáról. Eladó kötelessége a megrendelési listában szerepelő 
tételeket ……………..napon belül leszállítani. Amennyiben a megrendelt tétel ………………… belül nem 
kerül leszállításra, Megrendelő máshonnan szerzi be.  

 
1.3. Felek megállapodnak, hogy Eladó által a kínálatában/készletében (ajánlati listáján) nem szereplő 
s fenti pont alapján visszaigazolt tételeket Vevő más Eladótól beszerezheti (pl. helyi kiadványok, 
szürke irodalom, antikvár könyvek). 

 
1.4. Eladó jelen szerződés hatálya alatt Vevő részére az internetes világhálón elérhető elektronikus 
kapcsolattartásra alkalmas felület (elektronikus felület, honlap) elérését biztosítja, amelyen az Eladó 
részéről forgalmazott, illetve kiskereskedelmi forgalomban eladásra kínált könyvekről áttekintés 
érhető el, és az elektronikus megrendelések az eladó részére 3. személyektől elkülönített módon (pl. 
felhasználó azonosító és jelszó útján) leadhatóak, továbbá az azzal összefüggő teljesítési folyamatok 
lekövethetőek, illetve visszakereshetőek. Az elektronikus rendszer különösen az alábbiakat biztosítja 
Vevő részére: 

a) A megrendelések elektronikus úton történő leadhatósága és fogadása, továbbá visszaigazolása; 

b) A megrendelések teljesítési státuszának folyamatkövetése, amelyből nyomon követhető a 

megrendelés megtételének pontos időpontja, annak visszaigazolási időpontja, a rendelés 

feldolgozás alatti / kiszállítás alatti / teljesített státusza, ezek kezdő és záró időpontja; 

c) A rendelésekkel összefüggő lényeges észrevételek, értesítések - ide értve különösen a hibás 

teljesítést - megtételi lehetősége, 

d) A megrendelt könyvek tekintetében elektronikusan elérhető visszakereshetőség biztosítása 

minimálisan az alábbi adattartalommal: 

- cím (alcím) 

- szerző 

- kiadási év és kiadó 

- terjedelem kötés típusa 

- ISBN azonosító 

- bruttó kiskereskedelmi ár könyvenként és az abból biztosított kedvezmény 

- megrendelés leadásának ideje és teljesítés ideje 

e) A részéről forgalmazott könyvekről elektronikusan elérhető áttekintést ad legalább a 

következő adattartalommal: cím, kiadó, kiadási év, szerző, ISBN azonosító, kötés, 

terjedelem, bruttó kiskereskedelmi ár, esetleges akció mértéke 



Amennyiben a felek érdekkörén kívül eső és nekik nem felróható okból eredően az elektronikus 

elérésre nincs lehetőség (internetes szolgáltatási szünet, áramszünet, szükségszerű karbantartás, 

üzemzavar miatti átmeneti leállás stb.), arra az esetre a felek lehetővé teszik jelen szerződésben 

megadott egyéb szerződéses kapcsolattartási elérhetőségeken történő rendelés lehetőségét 

azzal, hogy a megrendeléssel és a teljesítéssel összefüggő jelen okirat szerint meghatározott 

lényeges adatokat a felek kölcsönösen írásban megadják, illetve azokról tájékoztatják egymást. 

Az elektronikus kapcsolattartás használatóságával kapcsolatos bármely zavaró körülményről a 

felek lehetőség szerint egymást előre tájékoztatják. 

2. Szerződéses érték 

 
2.1 A szerződés ellenértéke Eladó valamennyi leszállítandó könyv esetében a hivatalos honlapján 

vagy árlistáján a megrendeléskor érvényes nettó (kedvezmény nélküli) fogyasztói alapárhoz vagy 

más néven bolti árhoz képest Vevőnek … % kedvezményt biztosít.  

2.2 Eladó biztosítja továbbá, hogy az internetes adatbázisban vagy árlistáján akciós áron kínált 

könyveket Vevő az aktuális akciós áron vásárolhassa meg, amennyiben az kedvezőbb a szerződésben 

rögzített engedményes árnál. 

2.3 Eladó a megrendelt könyvek árán, és erre irányuló megrendelés esetén posta, csomagolási, 

szállítási, valamint a szerződés teljesítéshez szükséges egyéb költségeket Vevővel szemben nem 

érvényesíthet. 

2.4 A szerződés ellenértéke Vevő székhelyén, mint átadási helyen a jelen szerződésben 

meghatározott teljesítéssel értendő és tartalmazza a leszállítandó árú ellenértékét, a szállítási 

költséget, és valamennyi költséget, amely a szerződés maradéktalan teljesítéséhez felmerül. A 

szerződéses ár rögzített, fix ár, attól az Eladó nem térhet el, különösen nem inflációs vagy más 

áremelkedésre való hivatkozással. 

 
 

3. Fizetési mód, kötbér 

 

3.1 Vevő a jelen szerződés alapján teljesítésre kerülő megrendelések ellenértékét az áruknak a jelen 

szerződés 4. pontjában rögzítettek szerinti leszállítását követően, az Eladó által kiállított egy példány 

számla alapján a számla Vevő általi kézhezvételének napját követő …. napon belül az Eladónak a 

…………………………………. Banknál vezetett …………………………………… számú számlájára történő 

átutalással fizeti meg. A Eladó által benyújtott számlának tartalmaznia kell az általa nyújtott 

kedvezményt vagy – amennyiben a Eladó az árukedvezmény összegét külön számlában szerepelteti 

– a kedvezményt tartalmazó számlát a vonatkozó áruszámlával együtt kell benyújtani. A fizetés 

abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor a kifizetésre kerülő összeggel Vevő bankszámláját 

megterhelték. Vevő az ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak az Eladó által elismert 

egynemű és lejárt követelését számíthatja be, ideértve különösen kötbérigényét. Vevő fizetési 

késedelme esetén Eladó a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti késedelmi 

kamat felszámítására jogosult.  

3.2 Eladó a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén az 

eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden naptári nap után az írásban megrendelt, 

le nem szállított árú ÁFA nélkül számított szerződéses értékének 2%-a azaz két százaléka, a teljesítés 

napjáig, de legfeljebb az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő 29. napig. Az Eladó 

késedelméből felmerülő késedelmi kötbért Vevő negyedévente érvényesíti. Eladó a jelen 

szerződésben rögzített kötelezettségek nem teljesítése esetén meghiúsulási kötbér fizetésére 



köteles, amelynek mértéke a meghiúsulással érintett árú ÁFA nélkül számított szerződéses értékének 

20%-a. A meghiúsulási kötbér esedékessége az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő 

30. nap. 

3.3 Vevő előleget nem biztosít.  

3.4 Eladó tudomásul veszi, hogy mint nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el e szerződés 

teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. §. (1) bekezdés k) pontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak.  

4. Szállítási feltételek és határidők 

 
A szállítás határideje: a megrendeléstől számított ……. napon belül. 
A keretszerződési teljesítés végső határideje: 2018. december 31. napja. 

A megrendelt árukat az Eladó munkanapokon, munkaidőben (8-15 óra között) Vevő 3.2 pontban 

megadott címére postai úton vagy gyorspostával juttatja el, szállítja le. 

 
4.2  Teljesítés helye 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, 3300 Eger, Kossuth Lajos út 16. 

 

5. Teljesítés, átadás-átvétel, reklamáció, csere 

5.1 Eladó az árut a 4.2. pontban meghatározott teljesítés helyre szállítja le a Vevő részére, a 4.1 

pontban megadott határidőn belül, lezárt, sértetlen dobozokban, csomagokban 1 eredeti példányos 

nyomtatott számla kíséretében. A csomagok érkeztetése tételes számlaegyeztetéssel történik. A 

csomagok sértetlenségét Eladó és Vevő egyaránt ellenőrzi. Sérült csomagok esetén tételes átadás-

átvételi jegyzőkönyv felvétele szükséges Eladó és Vevő, illetve a szállítási közvetítő között. A 

mennyiségi hiányokat vagy minőségi problémákat a felek jegyzőkönyvben rögzítik. A jegyzőkönyv 

tartalmazza különösen: a Vevő nevét, címét, a Eladó nevét, címét, a leszállított áru megnevezését, 

darab számát, a sérülés leírását, a mennyiségi hiány, a minőségi problémát. Átadás-átvétel 

hiányában az áru nem kerül a Vevő tulajdonába és sem állagmegóvási, sem vagyonjogi felelősség 

nem terheli.  

5.2 A Eladó a saját hibájából adódó mennyiségi és minőségi hiányokkal érintett árukat a reklamációt 

követő 3 napon belül pótolja vagy kicseréli. 

5.3 Eladó a nyomdahibás termékek cseréjét 1 hónapig garantálja. A pótolhatatlan, elfogyott, 

nyomdai hibás vagy könyvtári használatra alkalmatlan dokumentumok árát az Eladó visszatéríti Vevő 

részére. 

5.4 Eladó lehetőséget biztosít után- vagy pótrendeléssel kiegészítő példányok (áruk) beszerzésére. 

A pótrendelésekre a normál rendelésekkel azonos szállítási/teljesítési eljárás vonatkozik. 

5.5 Vevő a kiadványt előzetes egyeztetés után veszi át, továbbá a visszáruzás jogát fenntartja. A 14 
napon belül nem szállított rendeléseket a Vevő más Eladótól megvásárolhatja. Amennyiben az Eladó 
a megrendelésben szereplő tételeket nem, vagy nem az összes megrendelt példányt szállítja a 
szállítási határidő lejártáig, Vevő az árukat más Eladótól megvásárolhatja.  

 

6.Szerződésszegés 

 



6.1 Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során 

bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését 

elmulasztja. 

6.2 Amennyiben az Eladó a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik, kivéve, 

ha bizonyítja, hogy a szerződés teljesítése során úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában 

elvárható. 

6.3 A kötbér összegét Vevő az Eladó által elismert, az adott szállításhoz kapcsolódó számlája 

ellenértékéből a 2.3 pont szerint jogosult visszatartani, azzal szemben beszámítani. 

6.4 A kötbér megfizetése nem érinti Vevő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér 

összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje, illetve egyéb igényeit érvényesítse. 

 

7.A szerződés hatálya 

 

7.1 Jelen szerződés …... napjától 2018. december 31. napja határozott időtartamra jön létre. 

7.2 A szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető vagy felbontható. 

7.3 A közös megegyezésen túlmenően a felek a szerződést egyoldalú jognyilatkozattal (rendkívüli 

felmondással) is megszüntethetik az alábbiak szerint. Azonnali hatályú felmondással a szerződés a 

sérelmet szenvedett fél által – kártérítési igényének fenntartása mellett – szüntethető meg, 

amennyiben a másik fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem 

teljesíti, és a felek 30 napon belül tárgyalásos úton sem tudnak megegyezni a szerződésszegés 

megítélésének tekintetében. A szerződő fél jogosult a szerződést továbbá azonnal hatállyal 

felmondani a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. 

7.4 A 7.3. pontban szereplő felmondás esetében a felmondást tértivevényes ajánlott levél útján is 

meg kell küldeni. 

7.5 Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne 

vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e 

rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg. 

 

8. Szerződésmódosítás 

8.1 A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglaltak alapján írásban 

lehet módosítani.  

8.2 Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így 

különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában, illetve fax-vagy telefonszámában 

bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során a kapcsolattartók adataiban 

bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől 

függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését 

(bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. 

 

9.  Együttműködés 

9.1 Eladó a kiszállítás akadályoztatása esetén időben tájékoztatja Vevőt az akadályokról és az 

kiszállítás új időpontjáról. 



9.2. A hatékony együttműködés érdekében Vevő a termékek jelentős mennyiségi igénye esetén, 

vagy rendkívüli helyzetben erről a körülményről és a várható igényekről informálja Eladót. A Eladó 

és a Vevő kölcsönös tájékoztatást nyújt egymásnak, és folyamatosan aktualizálja a kapcsolattartók 

adatait. 

9.3 Eladó a Vevő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott 

információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel. 

Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban kell megküldeni a szerződésben 

meghatározott címre vagy telefax számra. 

A kapcsolattartásra kijelölt személy: 

Vevő részéről: Eladó részéről: 

Név:  Név: 

Telefon:  Telefon: 

Fax:  Fax: 

 

10. Alkalmazandó jog 
 

Jelen szerződést Magyarország jogrendje és jogszabályai szerint kell értelmezni. A szerződésben nem 

szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe venni: a polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény.  

 

 

11. Eljárás jogvita esetén 
 

Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek 

meg rendezni. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a szerződő felek Vevő 

székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki. 

12.Egyéb 

12.1 Jelen szerződés nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása után jött létre, mely közbeszerzési eljárás 
árubeszerzésre irányult. 
 
12.2 Minden jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában, 
az ügyintézés gyorsasága érdekében pedig az elektronikus adatcsere formában kell történnie. Ezen 
értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. 
 
12.3 Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára 
megismerhetővé teszi és az alábbi ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíti: 

– Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, 

amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.  



– Eladó 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. 62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 

Ebben az esetben Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani- ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 

tudjon. A felmondás esetén a Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített áru 

szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.  

12.4 Amennyiben Eladó külföldi adóilletőségű köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 

beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

12.5 A szerződés teljesítésére és alvállalkozó bevonására a Kbt. 138. §-a vonatkozik. Szerződő felek 

rögzítik, hogy a Kbt. 138. §-ának (2) bekezdése alapján a teljesítésében az ajánlatban megjelölt 

alvállalkozó működhet közre. Eladó köteles Vevőnek bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni 

a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell 

arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok 

hatálya alatt. Amennyiben Eladó a jelen szerződés mellékletét képező ajánlata szerint alvállalkozókat 

von be a teljesítésbe, az alvállalkozókkal csak a Eladó áll jogviszonyban és tevékenységükért 

kizárólagosan felelős. A Eladó a jogosan igénybe vett alvállalkozóiért úgy felel, mintha a munkát 

maga végezte volna, jogosulatlan igénybevétel esetén felelős minden olyan kárért is, amely anélkül 

nem következett volna be. 

12.6 A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt 

kezelendők: 

 Eljárást megindító felhívás és ajánlattételi dokumentáció 
 Nyertes ajánlattevő ajánlata 

 

12.7 Alulírott felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag aláírták. 

 

 

 

Kelt: ………………………………………., 2017. ………………………………………………… 

 

 

……………………………………………. 

Vevő 

 ……………………………………………. 

Vállalkozó 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

  



 

4. KÖTET 
AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

 
1. számú melléklet 

 
TARTALOM- ÉS KBT. 49. § (2) BEKEZDÉSE SZERINTI IRATJEGYZÉK 

 Oldalszám 

Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1. sz. melléklet);  

Felolvasólap (2.1. / 2.2. sz. melléklet)  

Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 65. (7) és 66. § (2) (4) (6) bekezdései alapján (3.1. számú 
melléklet) (Eredeti, arra feljogosított személy(ek) által aláírt nyilatkozat nyújtható be) 

 

Nyilatkozat a kapacitást rendelkezésre bocsátó részéről, a kezességről (adott 
esetben). (3.2. sz. melléklet + melléklet, szerződésben vagy előszerződésben vállalt 

kötelezettség igazolása) 
 

I. FEJEZET: KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, 

IGAZOLÁSOK 
 

Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan ajánlattevő, alvállalkozó és 

az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (4. sz. 

melléklet) 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja tekintetében az ajánlattevő 
nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amelyet nem jegyeznek 
szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az 
ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 
3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó 
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; 
amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos 
nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozata (4. sz. melléklet) 

 

II. FEJEZET: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGGAL 

KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 
 

P1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) 
pontja az eljárást megindító felhívás megküldésének napját megelőző 3 
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó - ÁFA nélkül számított a 
közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, 
hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, 
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 

 

II. FEJEZET: MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL 

KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 
 

M1. Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés 

a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 

megelőző három év legjelentősebb szállításait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. 

§-ban meghatározottak szerint igazolva. A referencianyilatkozatból vagy 

referenciaigazolásból minden alkalmassági feltétel teljesülésének ki kell derülnie.  

 

IV. FEJEZET: AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB 
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

 



Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági 
szereplő cégjegyzésre jogosult, ajánlatban csatolt nyilatkozatot, dokumentumot aláíró 
képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája. 

 

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult 
személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is 

tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva  
 

Konzorciumi megállapodás 
A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell: 

- a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá 
kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését; 

- a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről; 
- ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok 

és a vezető között; 

a számlázás rendjét. 

 

Nyilatkozat tájékozódásról  

Nyilatkozat változásbejelentésről  

V. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN) 
önálló 

mellékletben 

VI. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT 

DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) 
 

+ az ajánlathoz csatolni kell a papír alapú példány képolvasó készülékkel készült CD-
re vagy DVD-re írt 2 db elektronikus példányát! 

 

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az 
adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 
 
  



 
Tartalom- és Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pont szerinti iratjegyzék a Kbt. 69. § (4) bekezdés 
szerint benyújtandó igazolás keretében csatolandó iratok vonatkozásában: 

 

 

P1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) 

pontja az eljárást megindító felhívás megküldésének napját megelőző 3 

mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó - ÁFA nélkül számított a 

közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, 

hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, 

amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 

 

M1. Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) 

bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától 

visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb szállításait. 

 

M2. Ajánlattevő műszaki-technikai felszereltségének (interneten működtetett, 

elektronikus kapcsolattartásra alkalmas elektronikus felület) leírása. A leírásnak 

tartalmaznia kell legalább a web-címet, valamint minden olyan adatot, 

információt, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés 

egyértelműen megállapítható. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) 

bekezdés c) pont] 

 

 
 
  



2. számú melléklet 

 

 

FELOLVASÓLAP 

 

 

1. Egyéni Ajánlattétel esetén: 

Név:  

Cím:  

Kapcsolattartó:  

Telefon/fax  

email:  

adószám:  

 

2. Konzorciumi ajánlattétel esetén: 

Konzorcium neve:  

Cím:  

Kapcsolattartó:  

Telefon/fax  

email:  

Tag 1 

Név:  

Cím:  

Adószám:  

Tag 2 

Név:  

Cím:  

Adószám:  

 

 



 

Ajánlattétel tárgya:  

 

„Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár könyv beszerzése 2018. évben” 

 

Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

 

Bírálati szempont Ajánlat 

Ellenszolgáltatás összege kedvezményszázalékban (az Ajánlattevő 
hivatalos honlapján vagy árlistáján a megrendeléskor érvényes nettó 
kiskereskedelmi ár mínusz kedvezményszázalék, mely csak egész szám 
lehet, mértéke %-ban kifejezve) mely magában foglalja a postai 
csomagolás, szállítás díját is.  

…..% 

Fizetési határidő napokban megadva (ajánlati elem legkedvezőtlenebb 
értéke: 30 nap, legkedvezőbb szintje: 60 nap) 

…. nap 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 

 ______________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása)  



3. sz. melléklet 
 

AJÁNLATI NYILATKOZAT1 
 
 

 
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) 
…………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság 
neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult 
…………….. (tisztség megjelölése), a „Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár könyv beszerzése 
2018. évben” tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben. 

 

1. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján2, hogy a közbeszerzés tárgyának 
alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe3: 

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni  

 

 

 
2. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján4, hogy a szerződés teljesítéséhez a 1. 

pontban meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismert 
alvállalkozókat veszem igénybe:  

Alvállalkozó neve, címe 
A közbeszerzés azon része, amellyel 
összefüggésben szerződést fog kötni 

  

  

 
3. Nyilatkozom a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az alábbi kapacitást nyújtó szervezet(ek)et 

kívánjuk igénybe venni5: 

Kapacitást rendelkezésre 
bocsátó szervezet (név, cím) 

Az alkalmassági feltétel, amelynek 
igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet 

erőforrására támaszkodik (a felhívás 
vonatkozó pontjának megjelölése) 

  

 

 

                                                           

1Közös ajánlattétel esetén, külön-külön szükséges benyújtani, ajánlattevőnként.  
2 66. § (6) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból 

álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót 

kíván igénybe venni. 
3 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”  
4 40. § (1) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból 

álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert 

alvállalkozókat. 
5 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”  



 

 

4. A Kbt. 66. § (4) bekezdései alapján nyilatkozom,  

vállalkozásunk  

 a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 

……………………………………-vállalkozásnak6 minősül /  

 nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya 

alá7. 

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 
 
 
 ____________________________________ 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
 meghatalmazott képviselő aláírása) 
 

 

 

  

                                                           

6 mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a jogszabály 

rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni.  
7 A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni. 



4. sz. melléklet 

 
AJÁNLATI NYILATKOZAT8 

 
A Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan 

 
 

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) 
…………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság 
neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult 
…………….. (tisztség megjelölése), a „Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár könyv beszerzése 
2018. évben” tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben. 

 
A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meghatározott - általunk 
teljes körűen megismert - dokumentumokon alapszik, az ajánlattételi felhívás feltételeit elfogadjuk. 

 

A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket 
maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon rögzített ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy 
ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az eljárást megindító felhívásban megjelölt 
időpontig fenntartjuk. 

 

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet 
megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel teljesítjük. 

 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 
 
 ____________________________________ 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
 meghatalmazott képviselő aláírása) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

8 Közös ajánlattétel esetén, külön-külön eredeti példányban szükséges benyújtani, ajánlattevőnként. 



5. számú melléklet 
 

AJÁNLATI NYILATKOZAT9 
 

A Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan 
 
 
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) 
…………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság 
neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult 
…………….. (tisztség megjelölése), a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, mint ajánlatkérő 
által a „Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár könyv beszerzése 2018. évben” tárgyban 
megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben. 

 

A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meghatározott - általunk 
teljes körűen megismert - dokumentumokon alapszik, az ajánlattételi felhívás feltételeit elfogadjuk. 

 

A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket 
maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon rögzített ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat 
az ajánlati kötöttség beálltát követően az eljárást megindító felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk. 

 

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet 
megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel teljesítjük. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 
 
 ____________________________________ 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  
 meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

  

                                                           

9Közös ajánlattétel esetén, külön-külön eredeti példányban szükséges benyújtani, ajánlattevőnként. 



6. számú melléklet 
NYILATKOZAT 

a kizáró okok vonatkozásában 

 

(Jelen nyilatkozat az ajánlat benyújtásával egyidejűleg  

benyújtandó a Kbt. 69. § (2) és 114. § (2) bekezdés alapján) 

 
Alulírott …………………………………………………………………, mint 
a(z) ……………….………………….............................................................. 
(székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet 
cégjegyzésre jogosult képviselője a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, mint Ajánlatkérő 
által indított, „Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár könyv beszerzése 2018. évben” 
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában: 
 

I. 

Az általam képviselt szervezet nem tartozik a felhívás 13. pontjában foglalt kizáró okok, azaz a Kbt. 62. 

§ (1) bekezdés g)-k); m) és q) pontban meghatározott kizáró okok hatálya alá. 

 

II. 

Az általam képviselt szervezet megfelel az Ajánlattételi felhívás 14. pontjában meghatározott pénzügyi 

(P1) és műszaki-, szakmai alkalmassági feltételeknek. 

 

III. 

Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k); 

m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat. 

 

IV. 

 

Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy cégemet10 

- szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik. 

 

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy11 

- az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja 

szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról12: 

                                                           

10 Megfelelő válasz aláhúzandó! 
11 Megfelelő válasz aláhúzandó! 
12 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 
3. § r) pontja szerint tényleges tulajdonos: 

ra) z a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül 
vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében 

meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, 

ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, 
amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi 

követelmények vonatkoznak, 

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. 
§ (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,, 

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 



neve: ____________________, állandó lakóhelye: ____________________13 

 

 

vagy: 

 

 

- nyilatkozom, hogy a cégnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 
és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) 
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  
  
 …...……………………………………….. 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

                meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
  

  
 …...……………………………………….. 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
 meghatalmazott képviselő aláírása) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

                                                           

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket 

már meghatározták, 

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, 
vagy 

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább 
huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 

re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 
13 Szükség esetén bővíthető! 



7. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

az erőforrások rendelkezésre állásáról14 

 

 

Alulírott …………………….., melyet képvisel: …………………………, mint kapacitást rendelkezésre bocsátó 
szervezet a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 65. §-ának (7) bekezdése alapján 
kijelentem, hogy a(z) Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, mint Ajánlatkérő által „Bródy 
Sándor Megyei és Városi Könyvtár könyv beszerzése 2018. évben” tárgyban megindított 
közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások az ajánlattevő 
rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt: 
 
Mellékelten csatolandó 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.  

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 

 …...……………………………………….. 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

  

                                                           

14  Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági feltételek szerinti alkalmasságát más szervezet (vagy személy) 

kapacitására támaszkodva kívánja igazolni, csak akkor kell kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek ezt a 
nyilatkozatot kitöltenie és aláírnia. 



8. számú melléklet 

 

MEGHATALMAZÁS 

 

Alulírott ____________________, mint a(z) ________________________________________ 

(székhely: ______________________________) ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására 

igénybe vett más szervezet  cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom 

____________________ (szig.z.: __________; szül.: __________; an.: __________; lakcím: 

______________________________), hogy a(z) „Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

könyv beszerzése 2018. évben” tárgyban készített ajánlatunkat aláírásával lássa el. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 ______________________________ ______________________________ 
 (meghatalmazó cégjegyzésre jogosult (meghatalmazott aláírása) 
 képviselőjének aláírása) 
 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Aláírás: Aláírás: 

Név: Név: 

Lakcím: Lakcím: 

  



9. számú melléklet  

 

NYILATKOZAT 

A KBT. 73. § (4)-(5) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAKRÓL 

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) 

……………….………………….............................................................. (székhely: 

………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre 

jogosult képviselője a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, mint Ajánlatkérő által, „Bródy 

Sándor Megyei és Városi Könyvtár könyv beszerzése 2018. évben” tárgyában kiírt 

közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem. 

Ezúton 

n y i l a t k o z o m, hogy 

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (4) bekezdés 
alapján megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a 
jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. 

Nyilatkozom továbbá, hogy ajánlatunkat a Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős 

miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - által kiadott, a 

Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről szóló 

tájékoztatásban foglaltak figyelembe vételével állítottunk össze. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 

____________________________________ 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 
  

 
 
 
 

  



10.sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 

Változásbejegyzésről 

 

Alulírott ______________________________, mint a(z) ______________________________ 
(székhely: ______________________________) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre 
jogosult/meghatalmazott képviselője15 a Bródi Sándor Megyei és Városi Könyvtár, mint Ajánlatkérő 
által „Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár könyv beszerzése 2018. évben” tárgyban 

megindított közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem. 

 

Ezúton 

n y i l a t k o z o m, hogy 

 

 

társaságunk vonatkozásában változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban. 16 

 

vagy 

 

nyilatkozom, hogy társaságunk vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, és 
ajánlatunk részeként mellékeljük a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak 

érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. 17 

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

_____________________________________ 

cégszerű aláírás 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 
 
 
  

                                                           

15 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 
16 Kérjük a társaságuk vonatkozásában irányadó tartalmat aláhúzni, vagy a nem megfelelő tartalmat törölni. 
17 Kérjük a társaságuk vonatkozásában irányadó tartalmat aláhúzni, vagy a nem megfelelő tartalmat törölni. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALKALMAZHATÓ IRATMINTÁK A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉS SZERINT BENYÚJTANDÓ 

IGAZOLÁSOKHOZ 

 

Ezen igazolások csatolása az ajánlatban nem kötelező! 

 

  



 
 

11.SZ. MELLÉKLET 
 

NYILATKOZAT 
közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről 

 
 
 

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján 
 
Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. 
(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője18  ezennel 
kijelentem, hogy a(z)……………………………… mint ajánlattevő/közös ajánlattevő/ az alkalmasság 
igazolására igénybe vett más szervezet19 az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé 
számított lezárt 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben – ÁFA nélkül számított – a közbeszerzés 
tárgyából származó árbevételről az alábbiak szerint nyilatkozom: 
 

 

Közbeszerzés tárgyából (új, könyvdokumentumok adásvétele és a 
hozzájuk kapcsolódó minden olyan szolgáltatás, amely a 

könyvdokumentumokat könyvtári használatra alkalmassá teszi) 
származó árbevétel (ÁFA nélkül) 

20...  

20...  

20...  

Összesen:  

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 …...……………………………………….. 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
 meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                           

18  Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 

19  A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! 



42 

 

12. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 

3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáiról 

 

 

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) ajánlattevő / közös ajánlattevő / 
alvállalkozó / az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője  a(z) „Bródy Sándor Megyei 
és Városi Könyvtár könyv beszerzése 2018. évben” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során ezennel kijelentem, hogy az általam képviselt 

szervezet az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben az alábbi közbeszerzés tárgya szerinti szállításokat teljesítette: 

Szerződést kötő 

másik fél 

(neve, székhelye, 

referenciát igazoló 

személy neve, 

telefonszáma, e-mail 

címe) 

Teljesítés ideje 

(időtartama, -tól 

–ig, év, hónap, 

nap 

pontossággal) 

és helye 

Szállítás 

tárgya, 

megnevezése 

 

Az 

ellenszolgáltatás 

összege (nettó 

Ft) 

A teljesítés az 

előírásoknak és 

a szerződésnek 

megfelelően 

történt? 

(igen/nem) 

 

Konzorcium vagy 

projekttársaság 

tagjaként a saját 

teljesítés értéke, 

vagy az 

ellenszolgáltatás 

nettó összegének 

%-a 

(igen/nem) 

A saját 

teljesítés 

mértéke: 

       

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

_______________________________ 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása
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