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1. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

AZ EGYKOMPONENSŰ GÁZOK ÉS SZINTETIKUS LEVEGŐ BESZERZÉSE TÁRGYÚ NYÍLT (KBT. 113. § (1) 

BEKEZDÉS) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN 
 
 

1.) Az Ajánlatkérő neve, székhelye, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe: 

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
1116 Budapest, Kondorfa u. 1. 
Telefon: +36 30 499 8426 
Fax: +36 1 463 0505 
Email: ildiko.lehota@bayzoltan.hu 
Honlap: www.bayzoltan.hu 

 
2.) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás, versenypárbeszéd, valamint 

hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak indokolása): 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113. § (1) bekezdése 
szerinti uniós értékhatár alatti nyílt eljárás. 

Az Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően a törvény Második 
Részében meghatározott szabályok szerint jár el a 113-116. §-ban foglalt eltérésekkel. 

 
3.) A közbeszerzési dokumentumok elérhetősége: 

Az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat (jelen közbeszerzési dokumentumokon túl az 
eljárás során keletkező további, a Kbt. 57. § szerinti dokumentumokat) korlátlanul, teljes 
körűen, térítésmentesen elérhető teszi a http://www.bayzoltan.hu/oldal/kozbeszerzesi-eljaras-

egykomponensu-gazok-es-szintetikus-levego-beszerzese címen. Jelen közbeszerzési 
dokumentumot az Ajánlatkérő elektronikusan is megküldi az ajánlattevők részére. [Kbt. 39. § 
(1) bekezdés]. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az általa készített közbeszerzési dokumentumokat 
ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak 
elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig a közbeszerzési 
dokumentumok előbbiek szerinti elérése (letöltése) az eljárásban való részvétel feltétele. A 
közbeszerzési dokumentumok másra át nem ruházható(k, de közös ajánlattétel esetén 
elegendő, ha a közbeszerzési dokumentumokat az egyik ajánlattevő eléri. [Kbt. 112. § (1) 
bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 57. § (2)]. 

 
Ajánlatkérő ugyancsak felhívja a figyelmet, hogy az eljárásban kizárólag az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, illetőleg az ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplők közül azok, amelyeknek az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást – anélkül, hogy 
az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték volna – megküldte, közösen nem tehetnek ajánlatot.  
Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő ugyanakkor jogosult közösen ajánlatot tenni 
olyan gazdasági szereplővel, amelynek az Ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. 
[Kbt. 113. § (2)] 

 

4.) A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra): 
A közbeszerzés tárgya: Egykomponensű gázok és szintetikus levegő beszerzése” 
Különböző kiszerelésű palackos gázok szállítása az Ajánlatkérő telephelyeire, a műszaki 
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leírásban foglaltak szerint.  
(Nitrogén, Oxigén, Argon, Hélium, Széndioxid, Biogon-C, Acetilén, Kén-hexafluorid, Vinil-klorid,  
Hidrogén-szulfid, Metán és Szintetikus levegő)  
 

 
Nómenklatúra (Közös Közbeszerzési Szójegyzék/CPV szerint): 

Fő tárgy: 24110000-8 Ipari gázok 
 
A közbeszerzés teljes mennyisége keretösszegben kerül meghatározásra, mely az alábbi 
táblázat alapján megajánlott ajánlati ár + opcionálisan 100% összegben kerül meghatározásra. 
 

Szállítás pontos címe 
Beszerzendő 

Termék neve (gáz 
fajtája) 

Elvárt 
tisztaság 

Töltet 
mennyisége 

Tipikus 
mennyiség  

DARAB/ 2 év 

1116 Budapest, Kondorfa u. 1. Argon 5.0 10,7 m3 2 

1116 Budapest, Kondorfa u. 1. 
Szintetikus 
levegő 

N2-
80%+O2-
20% 10 m3 1 

1116 Budapest, Kondorfa u. 1. 
Nitrogén 
(bündelben) 4.6 

12x10 
m3=120m3 

40 db 
bündel 

1116 Budapest, Kondorfa u. 1. Nitrogén 5.0 10 m3 4 

1116 Budapest, Kondorfa u. 1. Oxigén 3.5 10 m3 3 

1116 Budapest, Kondorfa u. 1. Argon 4.6 10,7 m3 5 

1116 Budapest, Kondorfa u. 1. Hélium  4.6 9,1 m3 10 

1116 Budapest, Kondorfa u. 1. CO2 ipari ipari 37,5 kg 1 

1116 Budapest, Kondorfa u. 1. CO2 4.5 37,5 kg 2 

1116 Budapest, Kondorfa u. 1. Biogon-C CO2 2.5 37,5 kg 2 

1116 Budapest, Kondorfa u. 1. Acetilén 99,5% 7,5 kg 1 

3515 Miskolc Egyetemváros E/3 Acetilén 2,6 40 liter 1 

3515 Miskolc Egyetemváros E/3 Argon 5,0 50 liter 1 

6726 Szeged, Derkovits fasor 2. Nitrogén 4.6 10 m3 12 

6726 Szeged, Derkovits fasor 2. Nitrogén 5.0 10 m3 8 

6726 Szeged, Derkovits fasor 2. Oxigén 5.0 10 m3 2 

6726 Szeged, Derkovits fasor 2. Argon 5.0 10.7 m3 2 

6726 Szeged, Derkovits fasor 2. Hélium  6.0 9.1 m3 4 

6726 Szeged, Derkovits fasor 2. Biogon-C   37.5 kg 24 

6726 Szeged, Derkovits fasor 2. Hidrogén 5.0 8.9m3 8 

6726 Szeged, Derkovits fasor 2. 
Szintetikus 
levegő 

(CH-
mentes) 10m3 14 

6726 Szeged, Derkovits fasor 2. Vinil-klorid 3.5 6kg 1 

6726 Szeged, Derkovits fasor 2. Hidrogén-szulfid 2.5 6.7kg 1 

6726 Szeged, Derkovits fasor 2. Metán 2.5 50L 1 

3300 Eger, Kistályai út 2. CO2 ipari ipari 37,5 kg 12 

3300 Eger, Kistályai út 2. Nitrogén 5.0 10 m3 1 

3300 Eger, Kistályai út 2. Oxigén 5.0 10 m3 1 
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3300 Eger, Kistályai út 2. Oxigén 3.5 10 m3 70 

 
 
Az árubeszerzéssel összefüggő további részletes követelményeket a közbeszerzési 
dokumentumok, illetőleg az annak részét képező szerződéstervezet tartalmazza. 

 
5.) A szerződés meghatározása: 

 
Adásvételi keretszerződés – „Egykomponensű gázok és szintetikus levegő beszerzése” 
tárgyában. 

 
6.) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

A szerződés időtartama a szerződés aláírásától számított 24 hónap. A teljesítés a szerződés 
időtartama alatt folyamatosan, teljesítési határidő a munkanapon 12 óráig feladott eseti 
megrendelések vonatkozásában a következő munkanap, a 12 óra után feladott 
megrendeléseknél a 2. munkanap. 
 

 
7.) A teljesítés helye: 

Az Ajánlatkérő székhelye (1116 Budapest, Kondorfa u. 1.) és alábbi telephelyei: 
6729 Szeged, Derkovits fasor 2. 
3300 Eger, Kistályai út 2. 
3515 Miskolc Iglói út 2. 
3515 Miskolc Egyetemváros E/3 

 
(NUTS-kód: HU101, HU311, HU312 HU333) 
 

 
8.)  Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: 

Vonatkozó jogszabályok különösen: 
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.); 
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.); 
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény; 
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.); 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.); 
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.). 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő rendelkezik a 
szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. A beszerzés részben az Európai Unióból 
származó forrásból kerül finanszírozásra (lásd a 23.q) pontban), utófinanszírozással. 
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 
A szerződéses árak az Eladó (nyertes ajánlattevőként szerződő fél) számára szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendők, és azok semmilyen körülmények 
között – pl. árfolyamváltozás bekövetkezte esetén – sem növelhetőek. 
 
Az adott hónapban leszállított termékekről a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig (ha az nem 
munkanap, akkor az azt követő első munkanapig) Eladó, a tárgyhónapra vonatkozó 
szállítólevelenként jogosult – az egyes termékekre meghatározott árak és ténylegesen 
leszállított mennyiség alapul vételével – a számláit kiállítani, illetve azt a Vevő (ajánlatkérőként 
szerződő fél) részére benyújtani. A számlának beazonosítható módon részletezve kell 
tartalmaznia az egyes tételeket. Minden számlához csatolni kell a hozzá tartozó, a Vevő 
feljogosított képviselője által aláírt szállítólevelet vagy másolatát, mint teljesítésigazolást [Kbt. 
135. § (1) bekezdés]. A szállítólevelet a Vevő az eseti szállítások teljesítésekor írja alá. 



6 
 

A Vevő az ellenértéket, a számlá(k) kézhezvételének napjától számított 30 napos fizetési 
határidővel, a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdésében foglaltak szerint banki átutalással egyenlíti 
ki. A fizetés feltétele az Art. 36/A. §-ban foglaltak teljesítése.  

Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat és a 2016. évi 
IX. törvény szerinti behajtási költségátalányok érvényesek. 

A Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak az Eladó 
által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be [Kbt. 135. § (6) bekezdés]. 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjában 
foglaltakra a kifizetéseket illetően. 

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet és a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmazzák. 

 
9.)  A szerződést biztosító mellékkötelezettség(ek): 

Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben részletezettek 
szerint. Eladó (nyertes ajánlattevőként szerződő fél) a késedelmes vagy hibás teljesítése esetén 
kötbér fizetésére köteles. A kötbér mértéke naponta a késedelemmel vagy hibás teljesítéssel 
érintett termékért fizetendő nettó díjrészlet 0,5%-a. 

 
Vevőnek (ajánlatkérőként szerződő félnek) jogában áll elállni a szerződéstől, amennyiben a 
szerződést teljesítő vállalkozó olyan okból, amelyért felelős a vállalt teljesítési határidőt 20 
nappal túllépi, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ebben az 
esetben Vevő meghiúsulási kötbérre jogosult a szerződésben részletezettek szerint. A 
meghiúsulási kötbér alapja az ajánlati ár (teljes nettó vállalkozói díj), mértéke 10 %. 
 

Vevő a kötbért meghaladó kárát is jogosult érvényesíteni. 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (szerződés biztosítékai) részletes szabályait a 
közbeszerzési dokumentumok részeként a szerződéstervezet tartalmazza. 

 
10.a) A részajánlattétel lehetőségére vagy annak kizárására vonatkozó rendelkezés (ha részajánlat 

tételére lehetőség van, tájékoztatás arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre lehet-e 
ajánlatot tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető 
szerződésrészek száma), illetőleg a részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokai: 

A részajánlattételi lehetőség kizárására vonatkozó indokolás: 
 

Jelen eljárásban az Ajánlatkérő kizárja a részajánlat benyújtásának lehetőségét figyelemmel 
arra, hogy, a beszerzés természete, műszaki, logisztikai és biztonsági okok nem teszik lehetővé 
a részekre történő ajánlattétel biztosítását [Kbt. 61. § (4) bekezdés]. 
 

10.b) Ajánlatkérő kizárja a többváltozatú ajánlat tételének lehetőségét. 
 

11.) Az ajánlatok értékelési szempontja (a nyertes ajánlattevő kiválasztása): 
 

Az ajánlatok értékelési szempontja jelen eljárásban a legalacsonyabb ár (Kbt. 76. § (2) 
bekezdés a) pont). Az Ajánlatkérő a műszaki leírásban foglaltak szerint konkrétan 
meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termékek szállítására kér 
ajánlatot. 
Az ajánlati árnak minden, a szerződésszerű teljesítés érdekében, valamint a közbeszerzési 

műszaki leírásban foglaltak szerint felmerülő költséget magában kell foglalnia (pl.: szállítási 

költség). 

Az ajánlati egységárakat ÁFA nélkül számított forint összegben, egész számmal kell megadni. 

Az ettől esetlegesen eltérő ajánlati értékeket egész összegre kell kerekíteni, normál kerekítési 
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szabályok alkalmazásával. (0,5 –től felfelé, az alatt lefelé kell kerekíteni). Az ajánlati értéknek az 

egész számít. pl. 1,5=2, 1,49=1.) 

Az eljárás nyertese az az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő, aki (amely) a jelen felhívás 4) 
pontja szerinti termékekre a műszaki leírásban meghatározott értékelő táblázat szerint a 
legalacsonyabb „mindösszesen ajánlati ár”-at adta (ÁFA nélkül számított legalacsonyabb anyagi 
ellenszolgáltatást kérte, az opcionális mennyiséget nem tartalmazó mennyiségre). 
 

 
12.a) A kizáró okok: 

Az Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára, 114. § (1)-(2) 
bekezdéseire figyelemmel a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-p) pontjai és (2) bekezdése szerinti 
kizáró okok érvényesítését határozza meg. 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-p) 
pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. 

Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és 
az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel 
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-p) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban 
szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során 
következett be. [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 74. § (1)] 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok 
kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési 
eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság jogerős határozata kimondta, hogy az érintett 
gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a 
kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. [Öntisztázás: Kbt. 
112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 64. §] 

 
12.b) A kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolásával összefüggésben előírt igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet (továbbiakban itt: Kr.) 17. § (1) bekezdésének megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell 
benyújtania arról, hogy nem tartozik a 12.a) pontban hivatkozott 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. Ennek megfelelően a Magyarországon 
letelepedett és a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek egyaránt az ajánlatában 
nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott 
tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik 
szabályozott tőzsdén, akkor 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 tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének 
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a 
pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (a nyilatkozatot a 
közbeszerzési dokumentumok részeként csatolt nyilatkozatminta tartalmazza). 

Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a Kr. 7. § szerinti - 
korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot 
nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák 
az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt 
információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk 
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valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. [Kr. 17. § (1)] 

Előbbieken túl az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy 
nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok 
hatálya alá eső alvállalkozót valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más 
szerveztet. [Kbt. 67. § (4), illetve Kr. 17. § (2)] 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kizáró okok fenn nem állását igazoló nyilatkozat(ok) - a 
Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési 
dokumentum kivételével - nem lehet(nek) az eljárást megindító felhívás megküldését 
megelőző dátummal kiállított(ak). 

Ajánlatkérő a Kr.-ben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a 
rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. 

 
13.a) A pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelmények (a minimálisan megkövetelt pénzügyi és 

gazdasági alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok): 
 

Alkalmatlan az Ajánlattevő gazdasági és pénzügyi szempontból, 
 

P1) ha a közbeszerzés tárgya szerinti (ipari gázok értékesítése) – általános forgalmi adó nélkül 
számított – árbevétele az előző három lezárt üzleti évben összességében nem érte el a 
10 000 000,- Ft összeget attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor 
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) a), 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) c)] 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel az 
ajánlatkérő a teljes árbevétel tekintetében nem határoz meg alkalmassági követelményt. 

A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más 
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat 
jogi jellegétől függetlenül. Utóbbi esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító 
szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására 
vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását 
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, vagy annak igazolását, 
hogy az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt 
az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár 
megtérítéséért. [Kbt. 65. § (6)-(8)] 

 
13.b) A pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében előírt 

igazolási mód:  

Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban csak nyilatkozni köteles, hogy a 
13.a) pontja szerinti alkalmassági követelmény(ek) teljesül(nek). (Az alkalmassági 
követelmény(ek) teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó 13.b) pont szerinti 
alábbi nyilatkozatait valamint – adott esetben – igazolásait ajánlattevőknek csak az Ajánlatkérő 
Kbt. 69. § szerinti felhívására kell benyújtaniuk.) 

Az ajánlattevő pénzügyi, illetőleg gazdasági alkalmassága igazolható (Ajánlatkérő felhívására!): 

P1) Az Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban itt: Kr.) 19. § (1) 
bekezdés c) pontja szerinti, az előző három üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából 
származó (ipari gázok értékesítéséből származó) – általános forgalmi adó nélkül számított – 
árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve 
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mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. 

Amennyiben az ajánlattevő a fenti szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi 
formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem 
lehetséges, akkor alkalmazandó a Kr. 19. § (3) bekezdése. 

A Kr. IV. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Kr. V. Fejezetnek megfelelőn 
kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való 
szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. 

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások 
hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti. 

 
14.a) A műszaki, szakmai alkalmassági követelmények (a minimálisan megkövetelt műszaki és 

szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok): 
 

Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki, szakmai szempontból, 
 

M1) ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 
három évben (36 hónapban) összességében legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül 
számított) 7 000 000,- Ft értékű, a közbeszerzés tárgya szerinti (ipari gázok értékesítéséből 
származó) referenciával (referenciákkal) [Kbt. 65. § (1) b), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. 
§ (1) a)]; 
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek, azzal, hogy azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag 
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége 
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)]  
Az alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy 
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet 
és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására 
vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását 
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7)] 

 
14.b) A műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében előírt 

igazolási mód:  

Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban csak nyilatkozni köteles, hogy a 
14.a) pontja szerinti alkalmassági követelmény(ek) teljesül(nek), az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az 
alkalmassági követelmény(ek) teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó 14.b) pont 
szerinti alábbi nyilatkozatait valamint – adott esetben – igazolásait ajánlattevőknek csak az 
Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására kell benyújtaniuk. 

 
Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható (Ajánlatkérő felhívására!): 

 
M1) az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három év (36 hónap) 
legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (ipari gázok értékesítéséből származó) 
szállításainak bemutatásával (ismertetésével), megjelölve az ellenszolgáltatás nettó összegét, 
a teljesítés idejét (év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet, a szállítás tárgyát 
(olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való 
megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciákat az 
ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy 
a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással lehet igazolni 
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[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §]; 
 
 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban itt: Kr.) IV. Fejezetében meghatározott, 
előbbiek szerinti igazolási módok a Kr. V. Fejezetnek megfelelően kiválthatók, ha az érintett 
gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy 
megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. 

 
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások 
hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti. 

 
15.) A hiánypótlás lehetősége biztosítása vagy kizárása: 

Hiánypótlásra, illetőleg az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás 
tartalmának tisztázása érdekében szükséges felvilágosítás nyújtására az ajánlatkérő a Kbt. 71. 
§-ában foglaltak szerint biztosít lehetőséget azzal, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást arra 
vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő 
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges 
az újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem 
pótolhatók. [Kbt. 71. § (6)] 

 
16.) Az ajánlattételi határidő: 

2016.09.02. nap 10.00 óra 
 

17.) Az ajánlat benyújtásának címe: 

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. hivatalos helyisége (1116 Budapest, 
Kondorfa u. 1. II. em. 228.) - munkanapokon 09.00 és 12.00 óra között (az ajánlattételi határidő 
napján 09.00 és 10.00 óra között). Az ajánlat személyes benyújtása esetén előzetes 
bejelentkezés szükséges a +36 30 499 8426 telefonszámon. Ajánlatkérő az ajánlatok 
átvételéről átvételi igazolást ad. 

 
18.) Az ajánlattétel (és az igazolások benyújtásának) nyelve és formája: 

Az ajánlat eredetiként megjelölt példányában benyújtandó dokumentumok benyújthatók 
eredetiben vagy egyszerű másolatban [Kbt. 47. § (2)] azzal, hogy az ajánlat Kbt. 68. § (2) 
bekezdése szerint benyújtott eredeti, papír alapú példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése 
szerinti nyilatkozat, továbbá minden olyan dokumentum, amely valamely követelés alapjául 
szolgál, az eredeti példányát kell tartalmaznia. 

Az ajánlat benyújtásának nyelve a magyar. Az ajánlatkérő kizárja, hogy magyar nyelven kívül 
más nyelven is benyújtásra kerüljön az ajánlat. 

Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt 
annak ajánlattevő általi felelős magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani, amelynek 
egyezőségét (teljes szöveghűségét) cégszerű aláírással kell ellátni, illetőleg igazolni. Az 
ajánlattevő általi felelős fordítás az idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvre történő 
fordításának egyik, de nem kizárólagos módja. [Kbt. 47. § (2)]. 

 
19.) Az ajánlat felbontásának helye és ideje: 

 
Az ajánlat felbontásának helye: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
(1116 Budapest, Kondorfa u. 1., II. emeleti tárgyaló) 

Az ajánlat felbontásának ideje: 2016.09.02. nap 10.00 óra 

Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak: 

Az ajánlat(ok) felbontásakor csak az ajánlatkérő, az ajánlattevő(k), valamint az általuk 
meghívott személyek, továbbá a közbeszerzéshez támogatást nyújtó, illetőleg a támogatás 
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felhasználását ellenőrző szervezetek képviselői és a nevükben eljáró személyek (utóbbiak nem 
relevánsak jelen eljárásban) lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba 
betekinthetnek. [Kbt. 68. § (3)] 

Az ajánlat(ok) felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevő(k) neve, címe 
(székhelye/lakóhelye), valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési 
szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek (jelen eljárásban: az ÁFA nélkül számított 
mindösszesen ajánlati ár, az opcionális mennyiség nélküli mennyiségre). [Kbt. 68. § (4)] 

Ajánlatkérő a bontásról jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül 
megküld az ajánlattevőknek. [Kbt. 68. § (6)] 

 
20.) Az ajánlati vagy a Kbt. 134. § szerinti további biztosíték előírására, valamint a szerződésben 

megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információk: 
 

Jelen eljárásban ajánlati biztosíték, valamint szerződési (Kbt. 134. § szerinti) biztosíték(ok) 
nem kerül(nek) meghatározásra. 

 
21.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához kötve van. Az ajánlati 
kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap, amely időtartam 
alatt az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntéséről az ajánlattevő(ke)t értesíti [Kbt. 81. § (11)]. 

Amennyiben az eljárást lezáró döntést az ajánlatkérő az előbbi időtartamban nem hozza meg, 
úgy az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevő(ke)t 
ajánlataiknak az eredeti határidőtől számított további legfeljebb 60 napig történő fenntartására 
azzal, hogy amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem 
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. 
Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának 
eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során az ajánlatát 
figyelmen kívül kell hagyni. [Kbt. 70. § (2)] 

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevő(k) részére történt 
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő, illetőleg amennyiben ilyen ajánlattevő megjelölésre 
került, úgy a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 
harminc nappal meghosszabbodik, a szerződés megkötésére ezen időtartam alatt fog sor 
kerülni, az ajánlatkérő írásbeli jelzése alapján, a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdései szerint. 

 
22.) Az eljárás megindító felhívás megküldésének napja: 

 
2016.08.19. 

 
Összefoglaló tájékoztatás (Kbt. 113. § (1) bekezdés) Közbeszerzési Hatóság részére történő 
megküldésének napja: 2016.08.09. 

 
Érdeklődés jelzésének az összefoglaló tájékoztatásban megjelölt határideje: 2016.08.16. nap 
10.00 óra 

 
23.) Egyéb információk: 

23.a) Az ajánlat benyújtásának formai feltételei: az ajánlatot a következő formai követelményeknek 
is megfelelően írásban és zártan, az eljárást megindító felhívás 17.) pontjában megadott címre 
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az eljárást megindító felhívás 16.) pontjában 
meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig. A zárt csomagoláson (borítékon/dobozon) belül 
az ajánlatot 1 papír alapú és 1 (a papír alapú példánnyal mindenben megegyező) elektronikus 
példányban kell benyújtani, a csomagoláson szerepelnie kell a következő adatoknak: 
ajánlattevő(k) neve és címe, illetve az „AJÁNLAT – EGYKOMPONENSŰ GÁZOK ÉS SZINTETIKUS 
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LEVEGŐ BESZERZÉSE TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA – CSAK AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 
LEJÁRTAKOR, HIVATALOS ELJÁRÁS KERETÉBEN BONTHATÓ FEL!”. 

Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az 
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy keresztül kell írni, 
úgy hogy a bélyegző, illetőleg az írás egy része a matricán legyen; az ajánlat eredeti példányát 
oldalszámozással kell ellátni olyan módon, hogy az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és 
oldalanként növekedjen azzal, hogy elegendő az adattartalommal rendelkező 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. Az ajánlat fedőlapján fel kell 
tüntetni az adattartalommal rendelkező oldalak számát (összes oldalszám). Az ajánlatnak az 
elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – 
az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró 
személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

Az ajánlatokat a fentieknek megfelelően elektronikus adathordozón (nem újtaírható CD/DVD 
lemezen) is be kell nyújtani 1 példányban, amelyet jelszó nélkül olvashatóan kell elkészíteni, és 
amelyeknek az eredeti papíralapú ajánlati példányról kell készülni, nem módosítható pdf file 
formátumban. Az adathordozónak tartalmaznia kell továbbá az ajánlatkérő által a 
közbeszerzési dokumentumok mellékleteként átadott .xlsx fájlban a részletes ajánlatot 
tartalmazó árlistát. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlata elektronikus 
formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájl) példánya az 
ajánlata papír alapú (eredeti) példányával megegyezik, továbbá, hogy a lemezen szereplő .xlsx 
fájl tartalma megegyezik az ajánlatában szereplő részletes ajánlat táblázat tartalmával. Az 
ajánlat eredeti papíralapú és az elektronikus példánya közötti eltérés esetén az Ajánlatkérő a 
papíralapú példányt tekinti irányadónak, illetőleg veszi figyelembe az ajánlat értékelése során. 

A felolvasólapot és a nyilatkozatokat cégszerű aláírással kell ellátni, azaz olyan személynek, aki 
szerepel a cégkivonatban, aláírási címpéldányon, illetőleg aláírás-mintán vagy 
meghatalmazással rendelkezik ahhoz, hogy Ajánlattevő nevében eljárjon. Ez utóbbi esetben a 
meghatalmazást az ajánlathoz csatolni szükséges. A meghatalmazást közokirati, vagy teljes 
bizonyító erejű magánokirati formába kell foglalni, és azon szerepelnie kell a meghatalmazott 
személy aláírásának is. 

 
23.b) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az ajánlattevő nevét és címét 

(székhelyét, lakóhelyét), valamint az ajánlat(ok) felbontásakor ismertetésre kerülő azon főbb, 
számszerűsíthető adato(ka)t, amely(ek) az értékelési szempont szerint értékelésre kerül(nek) – 
azaz jelen eljárásban az ÁFA nélküli „mindösszesen ajánlati árat”  [Kbt. 66. § (5)]. 

 
23.c) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító 

felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 66. § (2)] - eredeti aláírású nyilatkozat!. 

 
23.d) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 66. § (4)]. 

 
23.e) Az ajánlatnak közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell a felelősségi 

hatásköröket bemutató együttműködésről szóló megállapodást, illetve a közös ajánlattevők 
nyilatkozatát arról, hogy közülük melyik ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő, akit a Kbt. 35. § (2) bekezdésében foglaltak 
szerint megjelölnek. Az együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell a közös 
ajánlattevők szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősségvállalási nyilatkozatát. 
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[Kbt. 35. § (6)] 
 

Az ajánlatkérő a közös ajánlattevőkkel való kapcsolattartás tekintetében felhívja a figyelmet a 
Kbt. 35. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra. 

 
23.f) Az ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bekezdésének megfelelően meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt 

a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, 
valamint az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 
ismert alvállalkozókat (legalább a nevüket és székhelyüket/lakcímüket) azzal, hogy az 
előbbiekre vonatkozó nemleges nyilatkozat is csatolandó. 

Az ajánlatban meg kell jelölni az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(ke)t 
(névvel és címmel) és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon 
alkalmassági követelményt (követelményeket), amely(ek)nek igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. [Kbt. 65. § (7)] 

 
23.g) Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő illetőleg az alkalmasság igazolásában részt vevő, az 

ajánlattevő által az eljárásba bevont gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, 
dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás 
mintáját (ld.: 2006. évi V. törvény 9. §). Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által 
meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, úgy az előbbieken túl teljes bizonyító erejű 
magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást (is) kell csatolni, melyen szerepelnie 
kell a meghatalmazott személy aláírásának is. 

Az aláírási (cégjegyzési) jogosultságok ellenőrzése érdekében az ajánlathoz csatolni kell az 
ajánlattevő cégkivonatát, amennyiben az Magyarországon nyilvánosan elérhető 
adatbázisokról, nyilvántartásokból nem érhető el (www.e-cegjegyzek.hu). Folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást 
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §). Amennyiben az ajánlattevőnél (közös 
ajánlattevőknél) nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy az ajánlatban csatolandó az 
erre vonatkozó (nemleges) nyilatkozat. 

 
23.h) Az ajánlattétellel vagy a közbeszerzési dokumentumokkal összefüggő tájékoztatási igény 

esetén az Ajánlattevő a kérdéseit kizárólag írásban teheti fel az eljárást megindító felhívás 1.) 
pontjában meghatározott címre telefaxon vagy e-mail útján küldött, személyesen kézbesített 
küldeményben [Kbt. 56. § (1) bekezdés]. Kérjük, hogy a kérdéseket (az eredeti kérdésfeltevési 
módtól függetlenül) az ildiko.lehota@bayzoltan.hu elektronikus címre is küldjék meg 
szerkeszthető (lehetőleg docx) formátumban. 

 
23.i) Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő(k) figyelmét, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) 

bekezdése alapján, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz 
képest szigorúbban állapítja meg az Ajánlattevők gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki és 
szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását, az eljárást megindító felhívás 13.a) és 14.a) 
pontjaiban foglaltak szerint. 

23.j) Az ajánlatkérő ugyancsak felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatukban, 
hiánypótlásukban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett 
(célszerűen: külön füzetbe kötött), üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát 

megtilthatja, figyelemmel a Kbt. 44. § (2) bekezdése szerinti korlátozásra. Az üzleti titkot 
tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a 
gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A 
gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz az ajánlatban, 
hiánypótlásban és a Kbt. 72. § szerinti indokolásban indokolást köteles csatolni, amelyben 
részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és 
milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás 
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nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. [Kbt. 44. §]. 
 

23.k) Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy az idegen devizanemben megadott 
adatok forintra történő átszámítását az eljárást megindító felhívás megküldésének napján 
érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által honlapján közzétett hivatalos középárfolyam 
figyelembevételével végzi el. 

 
23.l) Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet 

(projekttársaság) létrehozását. [Kbt. 35. § (9)] 
 
23.m) Jelen eljárásban nem kerül sor keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer 

alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására. 
 

23.n) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség az Ajánlattevőt terheli. Az eljárást 
megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási 
rendeletei, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni. 

 
23.o) Valamennyi időpont/határidő tekintetében az ajánlatkérő a közép-európai idő (CET) szerinti 

helyi időt tekinti irányadónak (köznyelvileg: magyar idő szerint). 
23.p) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma, levelezési címe, e-

mail címe: Orosz Endre Tibor, 00406, 1214 Budapest, Iskola tér 4. pannonperfect@gmail.com. 
 

23.q) A beszerzés részben az Európai Unióból származó forrásból kerül finanszírozásra, 
utófinanszírozással, a következő projektekkel kapcsolatban: 

 

Projekt címe Projekt azonosító Pályázati program 

Building a more effective pathway leading from 
research to innovation through cooperation 
between the European Union and Eastern 
Partnership countries in the field of energy 
efficiency 

609570 
7. Framework Programme 
(FP7) 

Responsive and Flexible: Living and learning 
researcher career development framework 

- 
7. Framework Programme 
(FP7) 

VUK: Create and demonstrate the feasibility of 
an urban mobility ecosystem to support 
travelling and navigation of blind and visually 
impaired elderly by researching and developing 
an integrated ICT service framework. 

- 
Ambient Assisted Living 
International Association (AAL) 

OLA - Organisational Life Assistant - 
Ambient Assisted Living 
International Association (AAL) 

A villamos energia felhasználás és termelés 
optimalizációja az épületenergetikai szektorban 

EUREKA_HU_13-1-
2013-0015 

EUREKA programban való 
magyar részvételt támogatása 

Novel Approaches in Tackling the Health 
Innovation and Research Divide in the Danube 
and Baltic Sea Region 

  HORIZONT2020 

CNGHRS - Compressed Natural Gas Home 
Refuelling Station 

- KIC Innoenergy 

AMSEP - Novel Dry Sorter For Coal Processing 
And Coal Recovery From Mine Originating 
Wastes 

- KIC Innoenergy 
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A liposzómális gyógyszerek által okozott súlyos 
immunológiai mellékhatások esélyének 
gyógyszer-terápiás csökkentése 

TÉT_13_IL-2-2014-
0001 

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-
fejlesztési Co-funding 
Együttműködési Pályázat 

Biogáz üzem működésének hatékonyságát 
növelő és káros anyag kibocsájtásának 
csökkentését lehetővé tevő, innovatív 
technológiák kifejlesztése 

HU09-0057-A1-2013 Norvég Alap 

Hulladék gumiabroncs innovatív logisztikai 
begyűjtési láncolatának kifejlesztése és 3000 
tonna éves hulladék feldolgozási kapacitás 
létrehozása 

HU09-0072-A1-2013 Norvég Alap 

Térfogati és nano monotektikus fémes 
rendszerek fázisegyensúlyai 

K101781 
Országos Tudományos Kutatási 
Alapprogramok (OTKA) 

Virtuális térbeli tárgymanipulációról fizikai 
visszacsatolást nyújtó eszköz fejlesztése 

PIAC_13-1-2013-0252 PIAC13 

Making European research careers more 
attractive by developing new services and 
enhancing the current services of the 
EURAXESS network – EURAXESS TOPIII 

665934 HORIZONT2020 

BONES – Bone Tissue Engineering in Space - ESA PECS 

Network of Infrastructure on Product Centric 
Recycling 

- KIC Raw 

Graphene NANOcomposites REActors at 
preindustrial Technology readiness 

- KIC Raw 

Flexible Biometallurgy Infrastructure and 
Expertise network 

- KIC Raw 

Substitution of CRMs in components and 
coatings used under extreme conditions  

- KIC Raw 

Enchancing European Society Awareness of 
Raw Materials 

- KIC Raw 

Raw Matters Ambassadors at Schools  - KIC Raw 

European’s Unconventional Natural Gas 
Laboratory  

- KIC Innoenergy 

SMART data collection and inteGRation 
platform to enhance availability and 
accessibility of data and infOrmation in the EU 
territory on SecoNDary Raw Materials 

641988 HORIZONT2020 

Modelling and Application of Phased Array 
ultrasonic Inspection of Dissimilar metal welds 
(DMW) 

604965 
7. Framework Programme 
(FP7) 

Nulla vegyértékű vas nanorészecskék 
előállítása és alkalmazása vízkezelésre és 
elektromágneses sugárzás árnyékolására 

TÉT_13_DST-1-2013-
0004 

Magyar-indiai (KTIA-DST) K+F+I 
együttműködési program 
(TÉT_13_DST) 

Bringing added value to agriculture and forest 
sectors by closing the research and innovation 
divide 

696394 HORIZONT2020 

EURAXESS for Industry 710294 HORIZONT2020 

Smart Resilience Indicators for Smart Critical 
Infrastructures 

700621 HORIZONT2020 

KIC Business - KIC Innoenergy 
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Network of Infrastructure for Metal-based 
Lightweight Materials - 

KIC Raw 

Materials substitution in optoelectronic devices - KIC Raw 

Professional Refresher Courses - KIC Raw 

Industrial Symbiosis for the Sustainable 
Management of Raw Materials - 

KIC Raw 
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2. MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
 
Az alábbi táblázatban találhatók a nyertes ajánlattevőként szerződő fél (Eladó) által szállítandó 
termékek, melyek melletti mennyiség jellemzi az Ajánlatkérő által a szerződés időtartamára várható 
mennyiséget. Az ajánlatok értékelése az alábbi táblázatban szereplő mennyiségi adatok alapján 
történik. Természetesen a teljesítés a szerződés időtartama alatt az egyes megrendelések, az 
Ajánlatkérő konkrét igénye alapján történnek, mely eltérhet a táblázatban szereplő mennyiségektől. 
A szerződés keretösszege a táblázat alapján megajánlott nyertes ajánlati ár (…..Ft + 27%-os ÁFA), + 
100%-os opcionális eltéréssel.  

Szállítás pontos címe 
Beszerzendő 

Termék neve (gáz 
fajtája) 

Elvárt 
tisztaság 

Töltet 
mennyisége 

Tipikus 
mennyiség  

DARAB/ 2 év 

1116 Budapest, Kondorfa u. 1. Argon 5.0 10,7 m3 2 

1116 Budapest, Kondorfa u. 1. 
Szintetikus 
levegő 

N2-
80%+O2-
20% 10 m3 1 

1116 Budapest, Kondorfa u. 1. 
Nitrogén 
(bündelben) 4.6 

12x10 
m3=120m3 

40 db 
bündel 

1116 Budapest, Kondorfa u. 1. Nitrogén 5.0 10 m3 4 

1116 Budapest, Kondorfa u. 1. Oxigén 3.5 10 m3 3 

1116 Budapest, Kondorfa u. 1. Argon 4.6 10,7 m3 5 

1116 Budapest, Kondorfa u. 1. Hélium  4.6 9,1 m3 10 

1116 Budapest, Kondorfa u. 1. CO2 ipari ipari 37,5 kg 1 

1116 Budapest, Kondorfa u. 1. CO2 4.5 37,5 kg 2 

1116 Budapest, Kondorfa u. 1. Biogon-C CO2 2.5 37,5 kg 2 

1116 Budapest, Kondorfa u. 1. Acetilén 99,5% 7,5 kg 1 

3515 Miskolc Egyetemváros E/3 Acetilén 2,6 40 liter 1 

3515 Miskolc Egyetemváros E/3 Argon 5,0 50 liter 1 

6726 Szeged, Derkovits fasor 2. Nitrogén 4.6 10 m3 12 

6726 Szeged, Derkovits fasor 2. Nitrogén 5.0 10 m3 8 

6726 Szeged, Derkovits fasor 2. Oxigén 5.0 10 m3 2 

6726 Szeged, Derkovits fasor 2. Argon 5.0 10.7 m3 2 

6726 Szeged, Derkovits fasor 2. Hélium  6.0 9.1 m3 4 

6726 Szeged, Derkovits fasor 2. Biogon-C   37.5 kg 24 

6726 Szeged, Derkovits fasor 2. Hidrogén 5.0 8.9m3 8 

6726 Szeged, Derkovits fasor 2. 
Szintetikus 
levegő 

(CH-
mentes) 10m3 14 

6726 Szeged, Derkovits fasor 2. Vinil-klorid 3.5 6kg 1 

6726 Szeged, Derkovits fasor 2. Hidrogén-szulfid 2.5 6.7kg 1 

6726 Szeged, Derkovits fasor 2. Metán 2.5 50L 1 

3300 Eger, Kistályai út 2. CO2 ipari ipari 37,5 kg 12 

3300 Eger, Kistályai út 2. Nitrogén 5.0 10 m3 1 

3300 Eger, Kistályai út 2. Oxigén 5.0 10 m3 1 

3300 Eger, Kistályai út 2. Oxigén 3.5 10 m3 70 
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A fenti táblázat alapján Ajánlatkérő az értékelő táblázatot .xlsx formában elektronikusan 
rendelkezésre bocsátja. Az Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a kereskedelmi ajánlatnak 
megfelelően kitöltött .xlsx táblázat nyomtatott példányát a H mellékeltben. Továbbá a lemezre is 
másolják rá az xlsx. kitöltött példányát! Kérjük, ügyeljen az ajánlatba fűzött nyomat 
olvashatóságára. Az excel táblázatban a zöld mezőket kell kitölteni, a többi cellát nem szabad 
megváltoztatni, mert ez az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.  
Az ajánlati árnak (töltet és palackbérleti díj) minden felmerülő költséget magában kell foglalnia (pl.: 

szállítási költség). 

Nyertes ajánlattevőként szerződő fél kötelezettsége, hogy munkanapon 12 óráig feladott 
megrendelést aznap visszaigazolja és a következő munkanapon leszállítja. A 12 óra után feladott 
megrendeléseknél a szállítási határidő a 2. munkanap  
 

 
  

 



19 
 

 

3. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK MENETE 

 
Az eljárást megindító felhívás 11.) pontjához (értékelési szempontok) kapcsolódva az alábbiakban 

ismertetjük az elbírálás menetét. Az ajánlatkérő az ajánlatokat egy szakaszban, a következő sorrend 
szerint értékeli. 

 
Az ajánlatkérő elsőként megvizsgálja, hogy az ajánlat(ok) megfelelnek-e az eljárást megindító 

felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, és dönt az 
ajánlattevő(k) szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról, valamint arról, 
ha az ajánlat az eljárást megindító felhívásban meghatározott kizáró ok fennállása miatt 
érvénytelen. Ezt követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a 
közbeszerzési dokumentumok tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

 
 

 3.1. Az ajánlatok érvényességének megállapítása  
 

A Kbt. 73. § (1) bekezdése alapján az ajánlat érvénytelen, ha 

a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be; 

b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták; 

c) ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezet a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült 
magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került; 

d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való 
megfelelést; 

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide 
nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 

f) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 

fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az 
ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy 

fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony 
ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]. 

 
A Kbt. 74. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, 
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki 

a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; 

b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
 

A Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból 

a) azt az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani 

[2. § (5) bekezdés], 

b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell 
nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés]. 

 
Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás 15.) pontja alapján hiánypótlási lehetőséget biztosít 

a következők szerint. Hiánypótlásra, illetőleg az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentés, 
nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében szükséges felvilágosítás nyújtására az 
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ajánlatkérő a Kbt. 71. § -ában foglaltak szerint biztosít lehetőséget azzal, hogy nem rendel el újabb 
hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem 
szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne 
szükséges az újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már 

nem pótolhatók. [Kbt. 71. § (6)] 
 

A hiánypótlásnak az ajánlatkérő által az összes ajánlattevőnek egyidejűleg, közvetlenül, írásban 
(várhatóan faxon és/vagy e-mail-ben) küldött hiánypótlási felhívás alapján lehet eleget tenni, 
amelyben az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás 
lehetőségét, ugyanakkor az ajánlattevő a hiánypótlás során akár a hiánypótlási felhívásban nem 
szereplő hiányokat is pótolhat, az ajánlatkérő által meghatározott hiánypótlási határidőig. 

 
A hiánypótlás lezárulta után az ajánlatkérő meggyőződik arról, hogy a hiánypótlást követően – 

adott esetben – a benyújtott ajánlati példányok hiánypótlással nem érintett tartalma megegyezik-e 
az eredeti ajánlat tartalmával. Eltérés esetén, vagy ha a hiánypótlást nem, vagy nem megfelelően 
teljesítették, az ajánlatkérő kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) fogja figyelembe 
venni az elbírálás során. 

 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatkérő köteles az értékelés szempontjából lényeges ajánlati 

elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást kérni, ha az ajánlat a megkötni 
tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az 
ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely önállóan értékelésre kerül (az irreálisan 
alacsony árra vonatkozó indokolás-kéréssel összefüggő részletes szabályokat a Kbt. 72. §-a 
tartalmazza). 

 
 

 3.2. Az ajánlatok érvényességének megállapítása, illetőleg az ajánlatok értékelése  
 
 

Az ajánlatkérő a ki nem zárt ajánlattevő(k) által benyújtott, érvényes ajánlatokat az eljárást 
megindító felhívásban rögzítetteknek megfelelően, jelen eljárásban a legalacsonyabb ár alapján 
[Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont] – bírálja el. 

 
 

Az ajánlatok elbírálása során az eljárást megindító felhívásban rögzített értékelési szempontokon 
kívül semmilyen más többletvállalás nem értékelhető, a Kbt. előírásaira tekintettel az Ajánlatkérő 
minden ilyenre való utólagos ajánlattevői észrevételt/kifogást kénytelen elutasítani. 

 
Az eljárás nyertese az az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő, aki (amely) az értékelő táblázat 

szerint a legalacsonyabb „mindösszesen ajánlati ár”-at adta (a legalacsonyabb anyagi 
ellenszolgáltatást kérte). 

 
A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerint: „Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők 

nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek 
az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.” Ez alapján az ajánlatkérő tájékoztatja az 
ajánlattevőket, hogy a jelen eljárásban számszerűsíthető értékelési szempontnak a „mindösszesen 
ajánlati ár” minősül, így az ajánlattevők adatain túl a bontási eljárás során ezen értékelési szempont 
szerinti adat kerül ismertetésre és jegyzőkönyvezésre.  

Felhívjuk figyelmüket, hogy az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az 
ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdései szerint jár el. 

 
Az ajánlatkérő eredményhirdetést jelen eljárásban nem tart, ugyanakkor az ajánlatokat a lehető 

legrövidebb időn belül elbírálja és az ajánlatok érintő döntéséről (döntéseiről) közvetlenül 
tájékoztatja az ajánlattevő(ke)t. Az eljárás lezárásaként az ajánlatkérő a Kbt. 79. § (2) bekezdése 
szerinti összegezést készít és közvetlenül megküldi az ajánlattevő(k)nek (az ajánlatkérői 
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döntésekkel és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezéssel összefüggő részletes szabályokat a Kbt. 
76. - 79. §-ai tartalmazzák). 

 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlattevő(k) előzetes vitarendezés kezdeményezésére 

jogosult(ak), ha álláspontja (álláspontjuk) szerint egészben vagy részben jogsértő az ajánlatkérő 
bármely eljárási cselekménye vagy a közbeszerzési eljárásban keletkezett bármely dokumentum, 
illetve az írásbeli összegezés (az előzetes vitarendezéssel összefüggő részletes szabályokat a Kbt. 80. 
§-a tartalmazza). Az előzetes vitarendezési kérelmet a Kbt. 80. § (3) bekezdésének megfelelően 
kizárólag elektronikus úton vagy telefaxon lehet benyújtani az ajánlatkérőnek az eljárást megindító 
felhívás 1.) pontjában meghatározott elérhetőségére. 

 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatkérő az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a 

szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) – közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel 
(személyekkel) – írásban köti meg az eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és 
ajánlat tartalmának megfelelően, az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésétől 
számított harminc napon belül (a szerződéskötéssel összefüggő részletes szabályokat a Kbt. 130.-
143. §-ai tartalmazzák). 

 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárás során az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők (ajánlattevők) 

között minden kapcsolattartás (nyilatkozattétel) - ha a Kbt. szabályaiból más nem következik – 
kizárólag írásban történhet az ajánlatkérőnek az eljárást megindító felhívás 1.) pontjában 
meghatározott címein (elérhetőségein). (A kapcsolattartással összefüggő részletes szabályokat a 
Kbt. 41. §-a tartalmazza). 

 
 

3.3. Kiegészítő tájékoztatás nyújtása az eljárás során  

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő(k) – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a 
közbeszerzési dokumentumokkal foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) 
tájékoztatást kérhet(nek) az ajánlatkérőtől az eljárást megindító felhívás 23.h) pontjában foglaltak 
szerint, a Kbt. 114. § (6) bekezdésének megfelelően. 

 
Az ajánlatkérő a válaszokat a Kbt. előbbiekben hivatkozott rendelkezésének megfelelően (a kérés 

beérkezését követően ésszerű határidőn belül), telefaxon és/vagy elektronikus úton adja meg. 
 

A kiegészítő tájékoztatás elektronikus levélben, faxon vagy személyesen kézbesített 
küldeményben kérhető. Kérjük, hogy a kérdéseket (az eredeti kérdésfeltevési módtól függetlenül) 
az ildiko.lehota@bayzoltan.hu elektronikus címre is meg kell küldeni, szerkeszthető (lehetőleg 
docx) formátumban. 
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4. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE 

 

Az ajánlatnak az alábbi iratokat kell – lehetőleg a megadott sorrend szerint – tartalmaznia. Az iratok 
meglétét az ajánlat összeállításakor javasoljuk az utolsó oszlop felhasználásával ellenőrizni. 

Mellék-
let1 

Megnevezés 
Rend-
ben? 

„A” Az ajánlat előlapja, mely az összes oldalszámot is tartalmazza  

- Tartalomjegyzék  

„B” Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bekezdés)  

- 
Közös ajánlattétel esetén nyilatkozat a közös ajánlattevők nevében eljárni 
jogosult képviselőről (Kbt. 35. § (2) bekezdés), együttműködési megállapodás 

 

„C” 
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) (Ajánlati nyilatkozat: eredeti!) és (4) bekezdése 
szerint; nyilatkozat az elektronikus másolati példányról 

 

„D” 

Nyilatkozat változásbejegyzésről. Amennyiben az ajánlat összeállításakor 
cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, Ajánlattevőnek az 
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 
Cégkivonat, amennyiben az nem érhető el a www.e-cegjegyzek.hu oldalon. 

 

- 

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási 
címpéldányát vagy aláírás-mintáját (ld.: 2006. évi V. törvény 9. §). Ha az 
ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, a meghatalmazását 
csatolni kell. 

 

„E” 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti adatokról 
(alvállalkozókról). 
Alkalmasság igazolásában részt vevő személyek/szervezetek esetén a Kbt. 65. 
§ (7) szerinti okiratba foglalt nyilatkozat(ok) (eljárást megindító felhívás 23.f) 
pont) 

 

„F” 
Nyilatkozat az eljárásban előírt kizáró okok fenn nem állásáról (a 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1), (2) bekezdése szerint) 

 

„G” 
Nyilatkozat az alkalmasságról a Kbt. 67. §-a szerint a Kbt. 114. § (2) 
bekezdésében foglaltakra tekintettel. 

 

„H” Részletes ajánlat  

- 
Amennyiben van ilyen, az üzleti titkot tartalmazó iratok (külön füzetbe kötve 
és külön elektronikus adathordozón) – az üzleti titok indokolásával! 

 

- 
Feliratozott elektronikus adathordozó az elektronikus ajánlati példánnyal, 
(pdf file + kitöltött .xlsx táblázat) 

 

 
* * * 

  

                                                           
1
 A betűjelzéses mellékletek ajánlott mintáit jelen közbeszerzési dokumentum MELLÉKLETe tartalmazza. 
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Az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására benyújtandó igazolások jegyzéke: 
 

Mellék-
let2 

Megnevezés 

„F” 
Nyilatkozat az eljárásban előírt kizáró okok fenn nem állásáról (a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 17. § (1), (2) bekezdése szerint) 

„G1” 

P1:A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében – nyilatkozat 
az eljárást megindító felhívás megküldésének napját megelőző utolsó három (3) lezárt 
üzleti évben közbeszerzés tárgya szerinti (ipari gázok értékesítése) – általános forgalmi adó 
nélkül számított – árbevételéről. 

„G2” 
M1:A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében – referencia 

 

 

 
  

                                                           
2
 A betűjelzéses mellékletek ajánlott mintáit jelen közbeszerzési dokumentum MELLÉKLETe tartalmazza. 
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5. SZERZŐDÉS-TERVEZET 

(ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS) 
 
 

Amely létrejött egyrészről 
Név: 
Székhely:  
Cégjegyzékszám:  
Adószám:  
Bankszámlaszám:  
Képviseli:  
mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) 
 
másrészről: 
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
Székhely: 1116 Budapest, Kondorfa utca 1. 
Cégjegyzékszám: 01-09-968419 
Adószám: 23497980-2-43 
Képviseli: Dr. Grasselli Norbert ügyvezető 
mint Vevő (a továbbiakban: Vevő) 
 

– a továbbiakban együttesen: Felek – között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint. 

 

 

Preambulum 

 

Szerződő Felek rögzítik, hogy Vevő a CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 112.§ (1) bekezdés b) pontja 

alapján uniós értékhatár alatti eljárásrendben a Kbt. 113. § (2) bekezdése szerint nyílt közbeszerzési 

eljárást bonyolított le „Egykomponensű gázok és szintetikus levegő beszerzése” tárgyában (a 

továbbiakban: Közbeszerzési eljárás). Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési eljárás nyertese – 

figyelemmel az eljárás során meghatározott bírálati szempontokra – az Eladó lett, így a Vevő vele köti 

meg a jelen adásvételi szerződést (a továbbiakban: Szerződés) 

 

A Felek egyetértőleg rögzítik, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a közbeszerzési 

dokumentumok, a következők szerint: az eljárást megindító felhívás és az ahhoz kapcsolódó 

közbeszerzési dokumentumok, az Eladó, mint ajánlattevő közbeszerzési eljárásban tett ajánlata. 

Amennyiben a jelen szerződés és a közbeszerzési dokumentumok között ellentmondás volna, úgy a 

közbeszerzési dokumentumok elsődlegessége mellett kell az ellentmondást feloldani és a szerződést 

módosítani. Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése homályos, érthetetlen vagy 

kétértelmű volna, úgy az értelmezés során a közbeszerzési dokumentumok alapján kell eljárni, és a 

szerződés értelmezését vagy a szerződés módosítását elvégezni. 
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1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS KERETÖSSZEGE 

1.1. A jelen szerződés alapján Eladó elvállalja a Vevő eseti megrendelése szerinti ütemezésben a jelen 
szerződés elválasztatlan részét képező 1. számú mellékletben meghatározott termékek leszállítását 
Vevő székhelyére, illetve telephelyeire, Vevő pedig a megrendelt termékek átvételére és az 
ellenérték megfizetésére vállal kötelezettséget az egyedi megrendelésben és a lentebb rögzített 
feltételek szerint.  
 
1.2. Az termékek részletes műszaki specifikációját a Felhívás, a Közbeszerzési dokumentumok, 
valamint a nyertes Ajánlat tartalmazza.  
 
1.3. A szerződés keretösszege az értékelő táblázat alapján megajánlott nyertes ajánlati ár (…..Ft + 
27%-os ÁFA), + 100 %-os opcionális eltéréssel. 
 
1.4. A Szerződés 1.1. pontjában meghatározott termékek beszerzésére megállapított maximális 
keretösszeg nettó ……………………… forint+ Áfa (nettó ……………………………. forint+ Áfa), azaz bruttó 
…………………………… forint (bruttó ………………………………….. forint). A termékek egységre bontott árát a 
jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.  
 
 

2. SZERZŐDÉS HATÁLYA 
 
2.1 Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napjától 2 (kettő) év határozott időtartamra, de 
maximum a szerződött keretösszeg kimerüléséig jön létre.  
 
 

3. MEGRENDELÉS, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 
 
3.1 Az áru értékesítése a Vevő konkrét, egyedi megrendelése alapján történik, amely tartalmazza a 
megrendelt termékek mennyiségét. Vevő a megrendelését elektronikus levélben juttathatja el Eladó 
részére.  
 
3.2 Eladó a megrendelt termékek rendelkezésre állását haladéktalanul,  
A munkanapon 12 óráig feladott megrendelést aznap visszaigazolja és a következő munkanapon 
leszállítja. A 12 óra után feladott megrendeléseknél a szállítási határidő a 2. munkanap  
 
3.3 A termékek átvétele során a Vevő ellenőrzi a termékek mennyiségét, a külső csomagolás 
sértetlenségét, valamint azt, hogy a termékek megegyeznek-e a visszaigazoláson szereplő 
termékekkel. Ha mennyiségi hiány mutatkozik, úgy a Felek képviselői a mennyiségi eltérést a 
szállítólevélen feltüntetik. Ha a külső csomagolás sérült, vagy az egyedi azonosító számok között 
eltérés mutatkozik, úgy a felek képviselői jegyzőkönyvet vesznek fel, és az Eladó köteles a kifogásolt 
termékeket kicserélni vagy visszaszállítani.  
 
3.4 Vevő aláírásával köteles a szállítólevélen szereplő áruk átvételét igazolni. Vevő részéről az áru 
átvételére és a szállítólevél aláírására az egyedi megrendelésen megjelölt személy, vagy megbízottja 
jogosult.  
 
3.5 Az átvétel után az áru őrzésével és tárolásával kapcsolatos minden felelősség Vevőt terheli.  
 
  



26 
 

4. TELJESÍTÉS, TULAJDONOSI JOGOK ÉS KÁRVESZÉLY 
 
4.1. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban meghatározott termékek egységárát az Eladó nyertes ajánlata 
szerint a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza, ezeken a szerződés időtartama alatt 
változtatni nem lehet. 
Az eseti megrendelések összetétele és mennyisége a Vevő igényeinek függvénye.  
 
4.2. Eladó a szerződés 1. pontjában meghatározott termékeket a szállítási határidőn belül Vevő által a 
megrendelésen megjelölt telephelyére és a visszaigazoláson szereplő időpontban szállítja. Eladó a 
Vevő részére a 3.2. pont szerinti határidőkön belüli házhozszállításért a termék árán kívül további 
ellenszolgáltatást nem kérhet, Vevő nem fizethet.  
 

4.3. Az eseti teljesítések helye az eseti megrendelés szerint, mely az Ajánlatkérő székhelye (1116 
Budapest, Kondorfa u. 1.) vagy alábbi telephelyei egyike: 
6729 Szeged, Derkovits fasor 2., 
3300 Eger, Kistályai út 2., 
3515 Miskolc Iglói út 2., 
3515 Miskolc Egyetemváros E/3. 
 
 
4.4. Eladó köteles a termékeket az eljárás megindító Felhívásban, a Közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a nyertes Ajánlatban meghatározott specifikációval Vevő részére 
átadni.  
 
 
4.5. A szállítólevél aláírásával egy időben a kárveszély, illetve a fenntartási kötelezettség Vevőre száll 
át. Eladót terhelik a szavatossági és a jótállási kötelezettségek, továbbá a hibás, hiányos teljesítéséből 
eredő kötelezettségek.  
 
A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie. 
Eladó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) 
bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni a Kbt. 138. § (2) bekezdése szerint. 
Eladó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan 
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző 
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt 
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt 
(az alvállalkozók adatai és a nyilatkozat a szerződés ………. melléklete). 
 
 

5. A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA, SZERZŐDÉS ELLENÉRTÉKE, FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
5.1 Vevő az eseti megrendelések teljesítését az átadás-átvételkor a szállítólevél aláírásával igazolja. 
 
5.2. Az adott hónapban leszállított termékekről a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig (ha az nem 
munkanap, akkor az azt követő első munkanapig) Eladó, a tárgyhónapra vonatkozó 
szállítólevelenként jogosult– az egyes termékekre meghatározott árak és ténylegesen leszállított 
mennyiség alapul vételével – a számláit kiállítani, illetve azt a Vevő részére benyújtani. A számlának 
beazonosítható módon részletezve kell tartalmaznia az egyes tételeket. Minden számlához csatolni 
kell a hozzá tartozó szállítólevelet vagy másolatát. 
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Eladó a Vevő részére a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § alapján a számla benyújtásával 
egyidejűleg köteles átadni vagy megküldeni a tényleges kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem 
régebbi nemleges együttes adóigazolást, amennyiben nem szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban. 
 
5.3. Eladó az általa benyújtásra kerülő számlán vevőként a következő megnevezést köteles használni:  
Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. 1116 Budapest, Kondorfa u. 1. 

 
5.4. Az egyedi megrendelésben meghatározott ár tartalmazza a megrendelés teljesítéséhez szükséges 
valamennyi költséget, ellenértéket, díjat, adót, illetéket és vámot, így különösen, de nem 
kizárólagosan a termékek behozatalával, forgalomba helyezésével és a Vevő részére történő 
átadásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget. Eladó más jogcímen további ellenérték 
felszámítására nem jogosult, további költségek megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.  
 
5.5. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Vevő előírja, hogy Eladó:  

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 

amelyek a Kbt. 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; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára 

megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul 

értesíti. 

 
5.6. A megrendelt termékek ellenértékét Vevő az igazolt teljesítés szerint kibocsátott számla alapján 
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) 
bekezdésben foglaltakkal összhangban – a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül forintban 
történő átutalással egyenlíti ki. Az átutalás az Eladó …………………… pénzügyi intézménynél vezetett 
……………………………. számú pénzforgalmi számlaszámára történik.  

 
 
5.7. Fizetési késedelem esetén a Vevő a Ptk. 6:155 (1) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi 
kamat megfizetésére köteles.  
 
5.8. A Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak az Eladó által 
elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be [Kbt. 135. § (6) bekezdés]. 
 
 

6. JÓTÁLLÁS 
 
6.1. Eladó a számla teljesítésének időpontjától a Ptk.-ban meghatározott jótállással köteles tartozni a 
bontatlan termékek minőségére, miszerint bontatlan csomagolás esetén azok megfelelnek a 
termékek specifikációjában leírtaknak.  
 
6.2. Vevő a jelen szerződésben kikötött jótállástól függetlenül – választása szerint – a hibás 
teljesítésből eredő szavatossági jogait is érvényesítheti.  
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7. FELELŐSSÉG 
 
7.1. Eladó szavatolja, hogy a leszállításra kerülő termékek megfelelnek a hatályos jogszabályi 
előírásoknak, a Felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, a nyertes ajánlatban meghatározott 
követelményeknek, valamint a jelen szerződésben foglalt feltételeknek.  
7.2. A jelen szerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben meghatározott szállítási határidő 
késedelmes elmulasztása esetén Eladó a késedelemmel érintett termékek nettó vételárának 0,5 
%/naptári nap összegű késedelmi kötbér megfizetésére köteles Vevő részére a késedelemmel 
érintett naptári napok tekintetében.  
7.3. Hibás teljesítés esetén a hiba elhárítására az Eladó és a Vevő által közösen meghatározott 
határidő lejártától kezdődően a hibátlan teljesítés igazolásáig eltelt időre a Vevő ugyanolyan mértékű 
kötbért követelhet, mint a szállítás késedelme esetén. Az Eladó 20 napot meghaladó késedelme 
esetén Vevő jogosult a jelen szerződéstől elállni.  
7.4. Az 7.2., illetve 7.3. pontban meghatározott kötbér maximuma a jelen szerződés 1.4 pontjában 
meghatározott nettó szerződéses ár 10%-a. Amennyiben a kötbér mértéke eléri a maximumot Vevő 
jogosult a szerződéstől elállni.  
7.5. Abban az esetben, ha a teljesítés elmaradása az Eladó érdekkörében felmerülő okból kerül sor, 
úgy Vevő meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke a jelen szerződés 1.4. 
pontjában meghatározott nettó szerződéses ár 10%-a. Ajánlatkérőnek jogában áll elállni a 
szerződéstől, amennyiben a szerződést teljesítő vállalkozó olyan okból, amelyért felelős a vállalt 
teljesítési határidőt 15 nappal túllépi, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan 
megszegi.  
7.6. Vevő a kötbért, és a kötbért meghaladó mértékű, Eladó által nem vitatott kárigényét jogosult 
beszámítással érvényesíteni Eladó számláival szemben.  
7.7. Vevő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti.  
7.8. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Vevő részéről nem 
értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Vevőt a szerződésszegés 
következményeként megilletik. 
 
 

8. BIZALMAS INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA 
 
8.1. A Felek nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amellyel egymás érdekeit sértenék vagy 
veszélyeztetnék.  
8.2. Eladót titoktartási kötelezettség terheli a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben 
tudomására jutott üzleti és egyéb titok vonatkozásában, az e körbe tartozó adatokat időbeli 
korlátozás nélkül köteles bizalmasan kezelni, azokat kizárólag jelen szerződés teljesítéséhez 
használhatja fel.  
 
 

9. VIS MAIOR 
 
9.1. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak 
teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet a Felek kellő körültekintés ellenére sem láthattak 
előre és nem háríthattak el, amely nem vezethető vissza egyikük saját hibájára vagy gondatlanságra 
sem. Ilyen események lehetnek a következők, de nem korlátozódnak a következő eseményekre: 
háború, forradalom, tűzvész, természeti katasztrófa, vesztegzár, bejelentett vonatkozó általános 
sztrájk.  
9.2. Ha vis maior áll elő, az érintett félnek haladéktalanul – de legkésőbb 3 munkanapon belül – 
írásban értesíteni kell a másik szerződő felet a helyzetről és a helyzet okáról. A másik szerződő fél 
haladéktalanul, de legkésőbb az értesítést követő 3 munkanapon belül nyilatkozik ezzel kapcsolatos 
álláspontjáról. Ha írásban a másik szerződő fél másképpen nem rendelkezik, folytatni kell a vis maior 
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által nem érintett szerződéses kötelezettségeinek teljesítését az ésszerűség határáig, és az összes 
ésszerű, a vis maior esemény által nem érintett eszközt fel kell használnia a teljesítés érdekében.  
9.3. Amennyiben vis maior időtartama meghaladja a 80 napot, a Vevő és az Eladó jogosultak a 
szerződést felmondani anélkül, hogy a másik féllel szemben a feleket kártérítési kötelezettség 
terhelné.  
 

 
10. EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 
10.1. Felek a szerződés teljesítése érdekében a teljesítést érintő minden lényeges körülményről 
kölcsönösen tájékoztatják egymást. A nem teljes körű, illetve téves tájékoztatás következtében 
felmerült kárért a mulasztó fél tartozik felelősséggel.  
10.2. Felek a kapcsolatot a szerződésben megjelölt kapcsolattartóik útján tartják. A Felek közötti 
kapcsolatot Vevő részéről Ott Róbert (Tel.:……………..; Fax: ………………..; e-mail: ………………………..)  és 
Tolmacsov Péter (Tel.:……………..; Fax: ………………..; e-mail: ………………………..) tartja. 
 
Eladó részéről …………………… (Tel.:……………..; Fax: ………………..; e-mail: ………………………..) tartja.  
10.3. Az egyik fél által a másik félnek küldendő értesítéseket az átvételt igazolható módon írásban, 
levélben, e-mailen vagy telefaxon kell megküldeni, és írásban vissza kell igazolni.  
 
 

11. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 

11.1. A szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag írásban, a jelen szerződésre irányadó hatályos 
jogszabályok, így különösen a Kbt. 141. §-ban meghatározott feltételek figyelembe vételével, a Felek 
közös egyetértésével történhet.  
 
 

12. SZERZŐDÉS FELMONDÁSA 
 
12.1. Vevő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult egyben köteles felmondani a szerződést, ha  
a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.  
b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.  
12.2. Vevő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) az Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Eladó személyében 

érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; 

vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési 

eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban 

kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében 

kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 
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12.3. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a 
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás 
során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 
 
12.4. Jelen szerződés kizárólag a másik fél súlyos szerződésszegése esetén szüntethető meg 
egyoldalúan, azonnali hatályú felmondással. A felmondás feltétele, hogy a szerződésszegő fél nem 
szüntette meg a szerződésszegését vagy annak következményeit az erre vonatkozó írásbeli felszólítás 
kézhezvételétől számított 30 napon belül.  
12.5. Eladó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Tudomásul veszi, hogy 
ezen nyilatkozat tartalmában beálló változás esetén haladéktalanul köteles a Vevőt tájékoztatni, 
tudomásul veszi továbbá, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Korm.rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött 
visszterhes szerződést a Vevő felmondja, vagy ha szerződés teljesítésére még nem került sor, a 
szerződéstől eláll. 
 

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
13.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Kbt., a Polgári Törvénykönyv, valamint az 
egyéb releváns jogszabályi rendelkezések az irányadók.  
13.2. Felek megkísérlik a közöttük felmerülő vitákat közvetlen tárgyalásos úton rendezni. 
Amennyiben ez nem vezet eredményre, a jelen szerződéssel kapcsolatos mindennemű jogvita 
esetére a jelen szerződés aláírásával kikötik a hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét.  
Felek jelen szerződést – annak átolvasását és értelmezését követően –, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, cégjegyzésre jogosult képviselőik útján írták alá.  
 
Jelen szerződés …….. (…) számozott oldalból, valamint a szerződés elválaszthatatlan részét képező két 
mellékletből áll (1. számú melléklet: Termékek listája, ára, 2. számú melléklet: A közbeszerzési eljárás 
dokumentumai (Nyertes ajánlat, eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok,– 
különálló dokumentumok, a közbeszerzés iratanyagában)) és négy (4) eredeti példányban készült, 
melyből 1-3. számú példányok Vevőt, 4. számú példány Eladót illeti meg.  
A közbeszerzési dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.  
 
Kelt: Budapest, 2016.…………………… 

_____________________________________ 
…………………….. 

Eladó 

______________________________ 
Dr. Grasselli Norbert 

ügyvezető 
Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. 

Vevő 
 

 

 

______________________________ 

Szabó Zsuzsanna 
gazdasági igazgató 

pénzügyi ellenjegyző 
Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. 

Vevő 
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6. AZON SZERVEZETEK NEVE,  

AMELYEKTŐL AZ AJÁNLATTEVŐ TÁJÉKOZTATÁST KAPHAT A KBT. 73. § (4) BEKEZDÉS SZERINTI 

KÖVETELMÉNYEKRŐL 

 

Az ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő 
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a 
teljesítés során meg kell felelni. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és 
munkajogi rendelkezések előírásaira! 

 

Közbeszerzési Hatóság 
1026 Budapest, Riadó utca 5. (1525 Budapest, Pf. 166.) 
Tel.: +36 1 882-8501 
Fax: +36 1 882-8503 
Honlap: www.kozbeszerzes.hu http://kozbeszerzes.hu/mutat/1256/  
 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
Munkafelügyeleti Főosztály 
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 
Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002 
Fax: (06 1) 795-0884 
Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu  
 
Egyéb elérhetőségek: 
Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat: 
munkafelugy-info@ngm.gov.hu 
Ingyenes (zöld) telefonszáma: (06 80) 204-292 
EU OSHA Nemzeti Fókuszpont: fokuszpont@ngm.gov.hu 
Munkavédelmi Bizottság: mvbizottsag@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 
 
Egyéb elérhetőségek: 
Hatósági nyilvántartás - Kontrollerek: kontroller@ngm.gov.hu 
Ingyenes (zöld) telefonszáma: (06 80) 204-667 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala  
Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya 
1036 Budapest, Váradi u. 15. 
Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520. 
Tel: 06-1-323-3600 
Fax: 06-1-323-3602 
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 
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Budapest Főváros Kormányhivatala  
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve  
1138 Budapest, Váci út 174.  
1550 Budapest, Pf.: 203 
Telefon: 06-1/465-38-00 
FAX: 06-1/465-38-53 
E-mail: titkarsag@kmr.antsz.hu 
Budapest Főváros Kormányhivatala  
Népegészségügyi Főosztály 
138 Budapest, Váci út 174. 
Telefon: (06) 1 465-3800 
1550 Budapest, Pf. 203. 
E-mail: titkarsag@kmr.antsz.hu 
 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 
Postai cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Központi telefon: +36 1 476 1100 
Központi telefax: +36 1 476 1390 
Elektronikus levélcím: tisztifoorvos@oth.antsz.hu  
Honlap: www.antsz.hu  
 
Országos Fogyatékosügyi Tanács 
1054 Budapest, Alkotmány u. 3. 
honlap: http://szmm.gov.hu/main.php?folderID=1294 
 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. 
Központi telefonszám: +36-1-795-1200 
ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu  
Központi Ügyfélszolgálati Iroda 
Címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. (Bejárat: Honvéd és Szalay utca sarok) 
 
NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága  
1132 Budapest, Váci út 48/C-D  
1438 Budapest, Pf. 511  
Tel.: +361-412-5400  
Fax: +361-412-5551 
 
Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 
Cím: 1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12. 
E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu 
Telefon: (1) 478-4400 
 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95. 
Tel.: +36 1 301-2900 
Fax: +36 1 301-2903 
Honlap: www.mbfh.hu 
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JAVASOLT MINTÁK 
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„A”  

 

AZ AJÁNLAT ELŐLAPJA 

 

Ajánlattevő/Közös ajánlattevő neve: …………………… 
 székhelye: …………………… 
 cégjegyzékszáma: …………………… 
 
Az ajánlattevő kapcsolattartó3 személyének neve: …………………… 
 telefonszáma: …………………… 
 telefaxszáma: …………………… 
 e-mail címe: …………………… 
 
 
 
 
 
 
 

Ajánlat  
a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási  

Közhasznú Nonprofit Kft. 
 

 „Egykomponensű gázok és szintetikus levegő beszerzése" 
 

tárgyú közbeszerzési eljárására 
 
 
 
 

Az ajánlat ……… számozott oldalt tartalmaz 
 
 
 
 
 
 
 

…………………., 2016. év ………….. hó ….. nap 
  

                                                           
3
 Az ajánlattevő olyan kapcsolattartót és olyan elérhetőségi adatokat, így különösen olyan telefax számot 

köteles megjelölni, amelyen az ajánlattevő kapcsolattartója folyamatosan (akár munkaidőn túl is) elérhető, 
képes az eljárással összefüggő értesítések fogadására azzal, hogy az előbbi követelménynek meg nem felelő 
elérhetőségi adat hiányából fakadó felelősség az ajánlattevőt terheli (ilyen elérhetőség hiányában az 
Ajánlatkérő az elektronikus és/vagy a postai utat alkalmazza a telefax helyett). 
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„B”  
 

FELOLVASÓLAP 
(a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint) 

 
 
 

I. Ajánlattevő 
Neve:  
Címe (székhelye, lakóhelye):  

 
II. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban részes cégek (közös ajánlattevők) neve:4 

Neve:  
Címe (székhelye, lakóhelye):  
Neve:  
Címe (székhelye, lakóhelye):  

 
III. Főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek: 

 
Egykomponensű gázok és szintetikus levegő beszerzése.  
Teljes ellenszolgáltatás; az ÁFA mértéke: 27% 
 
 
 
Mindösszesen ajánlat ár ÁFA nélkül: …………..Ft. 
 
 
 
…………………., 2016. év ………….. hó ….. nap 
 
 
 
 
 
 

...................................... 
(az ajánlattevő cégszerű/meghatalmazotti aláírása) 

                                                           
4
 Szükség esetén bővíthető vagy törölhető. Közös ajánlattételnél az előző pont törlendő! 
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„C”  
 

 NYILATKOZAT 
(a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése szerint) 

 
Ajánlati nyilatkozat 

 
Az alábbiak szerint nyilatkozunk az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére, 
teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra: 
 
1. A Kbt. 66. § (2) bekezdésnek megfelelően nyilatkozunk, hogy az Önök 2016.08.19-én megküldött 

eljárást megindító felhívásának és az egyéb közbeszerzési dokumentumoknak a feltételeit 
megvizsgáltuk és megismertük, a feltételeket elfogadjuk, s ennek megfelelően ajánlatot 
nyújtunk be. A szerződés megkötésére és teljesítésére a felolvasólapon megajánlott 
ellenszolgáltatás ellenében készek és képesek vagyunk. Vállaljuk, hogy az ajánlattételi 
határidőtől számított harmincadik napig terjedő időszakra tartjuk az ajánlatunkat, és az addig 
ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható. 

2. Kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása esetén készek vagyunk az eljárást megindító felhívás és 
az egyéb közbeszerzési dokumentumok feltételei, valamint az ajánlatunk tartalma szerint 
elkészített szerződést aláírni. 

3. Nyertességünk esetén a megkötött szerződés teljesítése során kötelezettségként vállaljuk a Kbt. 
138. § szerinti előírások érvényesítését. 
 

4. Nyilatkozom továbbá a Kbt. 66. § (4) bekezdésére tekintettel, hogy a ………………….…………. 
ajánlattevő  

� a 2004. évi XXXIV. törvény szerint ……………………………..……..….vállalkozásnak5 minősül. 
� nem tartozik a 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.  

 
5. Ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlatunk elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül 

olvasható, de nem módosítható .pdf és . xlsx fájl) példánya az ajánlatunk papír alapú (eredeti) 
példányával megegyezik.  
 
Az adathordozót a következő felirattal láttuk el: 

………………………………………………..6, 
„Egykomponensű gázok” 

………………….7 
 
 
…………………., 2016. év ………….. hó ….. nap 

 
 
 

...................................... 
(az ajánlattevő cégszerű/meghatalmazotti aláírása) 

  

                                                           
5
 Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 

szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 
6
 Az ajánlattevő rövid neve 

7
 Az ajánlattételi határidő 
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„D”  
NYILATKOZAT 

 változásbejegyzésről 
 
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult 
személy, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., „Egykomponensű gázok és 
szintetikus levegő beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárása vonatkozásában nyilatkozom, hogy 
 
- ajánlat benyújtásakor a www.e-cegjegyzek.hu  web-oldalon elérhető cégkivonatunk az aktuális 

cégállapotot tükrözi, változásbejegyzés nincs folyamatban.* 
 

vagy 

 
- ajánlat benyújtásakor a www.e-cegjegyzek.hu web-oldalon elérhető cégkivonatunk adataira 

vonatkozó változásbejegyzési kérelem van folyamatban, melyre vonatkozóan e nyilatkozat mögé 
csatolom a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolás papír alapú nyomatát.* 

 
Nyilatkozom, hogy az általam megadott adatok megfelelnek a valóságnak. 
 
…………………., 2016. év ………….. hó ….. nap 
 

...................................... 
(cégszerű/meghatalmazotti aláírás) 

 
 
 
 

∗A valóságos állapotot tükröző szövegezést kérjük alkalmazni! 
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„E”  
 

NYILATKOZAT 
 a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti adatokról (alvállalkozókról), 

továbbá 
az alkalmasság igazolásában részt vevő személyekről/szervezetekről [Kbt. 65. § (7)] 

 

Alulírott ……………….…………………….…….., mint a ……….………………………………………..…….. cég jelen 

eljárásban képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási 

Közhasznú Nonprofit Kft., „Egykomponensű gázok és szintetikus levegő beszerzése” tárgyú 

közbeszerzési eljárása során 

1. (Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja) 

− A közbeszerzés alábbi részének teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni:* 

1.) ……………………………………………….. 

2.) ……………………………………………….. 

2.  (Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja)  

− Az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozók:* 

1.) ……………………………………………….. 

2.) ……………………………………………….. 

3. Az alkalmasság igazolásában részt vevő személyek/szervezetek, illetőleg azon alkalmassági 
követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)nek igazolása érdekében az alkalmasság igazolásában 
részt vevő gazdasági szereplő megjelölésre kerül8: [Kbt. 65. § (7) bekezdés] 

Azon alkalmassági minimumkövetelmény(ek) 
megnevezése az eljárást megindító felhívás 

vonatkozó pontjának megjelölésével, 
amely(ek) tekintetében alkalmasság 

igazolásában részt vevő gazdasági szereplő 
igénybe vételére sor kerül * 

Alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő(k) neve és címe 

  

  

  

…………………., 2016. év ………….. hó ….. nap 

...................................... 

(az ajánlattevő cégszerű/meghatalmazotti aláírása) 

*A sorok a szükséges mértékben bővíthetők. 
  

                                                           
8
 Felhívjuk a figyelmüket, hogy adott esetben csatolni kell az ajánlathoz a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti 

okiratot isi. 
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„F”  
 

NYILATKOZAT 
az eljárásban előírt kizáró okok fenn nem állásáról 

(a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint) 
 
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult 
személy – tekintettel a Kbt. 122. § (1) bekezdésében, valamint a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási 
Közhasznú Nonprofit Kft., „Egykomponensű gázok és szintetikus levegő beszerzése” tárgyú 
közbeszerzési eljárása eljárást megindító felhívásban foglaltakra – ezennel nyilatkozom és kijelentem, 
hogy cégem a 
 

……………………….………………. 
 
nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, mely szerint: 
 
a Kbt. 62. § (1) bekezdésében a)-ka) és j)-p) pontjában foglalt feltételek nem állnak fenn, miszerint 
az eljárásban nem lehet ajánlattevő aki: 

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt 
évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 
alól nem mentesült: 

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), 
illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti 
bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; 

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, 
valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek 
megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó 
felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus 
finanszírozása; 

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka; 

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és 
koncessziós eljárásban; 

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére 
halasztást kapott; 

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint 
hasonló helyzetben van; 

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt 
három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
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f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. 
évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns 
módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha 
az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen 
eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy – a Közbeszerzési Döntőbizottság 
határozatának felülvizsgálata esetén – a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig; 

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy 
hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem 
került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó 
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata 
ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti 
kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), 
amennyiben 

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok 
értékelésére vonatkozó döntését, és 

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy 
az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, 
hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások 
tartalmának nem felel meg; 

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt 
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi 
közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás 
tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított 
három évig; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban 
részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek 
bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak 
kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú 
megállapodása van a közbeszerzés terén, 

kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)–

rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; 

l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két 
évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási – vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági – 
határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az 
idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében 
való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más 
módon orvosolni; 
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n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti – három évnél nem régebben meghozott – 
jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat 
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és 
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más 
versenyhatóság vagy bíróság – három évnél nem régebben – jogerősen megállapította és egyúttal 
bírságot szabott ki; 

o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő 
a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági 
szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását 
megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe 
ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére 
vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti 
végzésében megállapította; 

p) a 135. § (7)–(9) bekezdése szerinti előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt 
három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási (vagy annak felülvizsgálata 
esetén bírósági határozat) megállapította. 
 
továbbá nem állnak fenn a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglaltak, amely szerint: 

(2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem 

vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben 

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság 
esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő 
szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel 
rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alól nem mentesült, vagy 

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt 
évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a 
bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy 
felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy 
személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek 
megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. 

 
 
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) 
bekezdése, illetőleg a 8. § i) pont ib) alpontja illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint 
nyilatkozom a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, hogy9 
 

− társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek / nem 
jegyeznek; 
 

  

                                                           
9 A következők közül a valóságos állapotnak megfelelő szövegezés aláhúzandó, értelemszerűen alkalmazandó, 
kiegészítendő! 
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− mivel társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, 
ezért bejelentem 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 tulajdonos10 nevét és állandó lakóhelyét: 
 
név: …………………………………., állandó lakóhely: ………………………………………………….11 
 
vagy 

 

− mivel társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, 
ezért bejelentem, hogy 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 tényleges tulajdonos nincs. 
 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel nyilatkozom 
továbbá, hogy  

− a jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt 
alvállalkozó(k) vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok (fent 
megjelölt cégem a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, 
amely(ek) az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá tartoznak),  

valamint 

− az általam az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet(ek)12 vonatkozásában nem 
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 

 

Jelen nyilatkozatot a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. által indított, 

„Egykomponensű gázok és szintetikus levegő beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat 

részeként teszem. 

 
…………………., 2016. év ………….. hó ….. nap 
 

...................................... 
(az ajánlattevő cégszerű/meghatalmazotti aláírása) 

                                                           
10

 „r) tényleges tulajdonos: 

ra) az 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, 

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;” 
11

 Szükség esetén bővíthető! 
12

 Amennyiben az ajánlattevő nem vesz igénybe az alkalmasság igazolására más szervezetet, ez a francia bekezdés törlendő! 
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„G”  

 
NYILATKOZAT 

az alkalmasságról 
(a Kbt. 67. §-a szerint a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel) 

 
 
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult 
személy, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., „Egykomponensű gázok és 
szintetikus levegő beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárása vonatkozásában nyilatkozom, hogy az 
általunk igazolni kívánt – az eljárást megindító felhívás 13.a) és 14.a) pontjában előírt – alkalmassági 
követelmények teljesülnek, ezek igazolását az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására fogjuk 
benyújtani. 
 
 
…………………., 2016. év ………….. hó ….. nap 
 
 
 

...................................... 
(cégszerű/meghatalmazotti aláírás) 

 



„H”  
 

RÉSZLETES AJÁNLAT13 
 
 

Szállítás pontos címe 
Beszerzendő 

Termék neve (gáz 
fajtája) 

Elvárt tisztaság 
Töltet 

 mennyisége 

Tipikus 
mennyiség  
DARAB/ 2 

év 

Egységár 
 (egy 

palackra 
vonatkozó,  
nettó HUF) 

Min. 
mennyiség 

x  
egységár  

Szorzó, hogy 
kétév hány 
napján lesz 
itt  palack 

Palackbérlés 
ára  

db/nap 
nettó HUF 

Palackbérlés 
összesen a két év 

alatt 

1116 Budapest, Kondorfa u. 1. Argon 5.0 10,7 m3 2   730   

1116 Budapest, Kondorfa u. 1. Szintetikus levegő N2-80%+O2-20% 10 m3 1   730   

1116 Budapest, Kondorfa u. 1. 
Nitrogén 
(bündelben) 4.6 

12x10 
m3=120m3 40   1460   

1116 Budapest, Kondorfa u. 1. Nitrogén 5.0 10 m3 4   1460   

1116 Budapest, Kondorfa u. 1. Oxigén 3.5 10 m3 3   1460   

1116 Budapest, Kondorfa u. 1. Argon 4.6 10,7 m3 5   2920   

1116 Budapest, Kondorfa u. 1. Hélium  4.6 9,1 m3 10   2190   

1116 Budapest, Kondorfa u. 1. CO2 ipari ipari 37,5 kg 1   2190   

1116 Budapest, Kondorfa u. 1. CO2 4.5 37,5 kg 2   730   

1116 Budapest, Kondorfa u. 1. Biogon-C CO2 2.5 37,5 kg 2   2190   

1116 Budapest, Kondorfa u. 1. Acetilén 99,5% 7,5 kg 1   730   

3515 Miskolc Egyetemváros E/3 Acetilén 2,6 40 liter 1   730   

3515 Miskolc Egyetemváros E/3 Argon 5,0 50 liter 1   730   

6726 Szeged, Derkovits fasor 2. Nitrogén 4.6 10 m3 12   2190   

6726 Szeged, Derkovits fasor 2. Nitrogén 5.0 10 m3 8   730   

6726 Szeged, Derkovits fasor 2. Oxigén 5.0 10 m3 2   1460   

6726 Szeged, Derkovits fasor 2. Argon 5.0 10.7 m3 2   730   

6726 Szeged, Derkovits fasor 2. Hélium  6.0 9.1 m3 4   730   

                                                           
13

 A kitöltéshez ld. a „Műszaki Leírás” előírásait is! A kitöltött, cégszerűen aláírt, kinyomtatott Excel táblát kérjük bemásolni, mellyen látszania kell a mindösszesen árnak is. 
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6726 Szeged, Derkovits fasor 2. Biogon-C   37.5 kg 24   3650   

6726 Szeged, Derkovits fasor 2. Hidrogén 5.0 8.9m3 8   730   

6726 Szeged, Derkovits fasor 2. Szintetikus levegő (CH-mentes) 10m3 14   1460   

6726 Szeged, Derkovits fasor 2. Vinil-klorid 3.5 6kg 1   730   

6726 Szeged, Derkovits fasor 2. Hidrogén-szulfid 2.5 6.7kg 1   730   

6726 Szeged, Derkovits fasor 2. Metán 2.5 50L 1   730   

3300 Eger, Kistályai út 2. CO2 ipari ipari 37,5 kg 12   1460   

3300 Eger, Kistályai út 2. Nitrogén 5.0 10 m3 1   730   

3300 Eger, Kistályai út 2. Oxigén 5.0 10 m3 1   730   

3300 Eger, Kistályai út 2. Oxigén 3.5 10 m3 70   1460   

Min. szállítandó gázmennyiség ára: Palackbérlés ára: 

Az értékelés alapjául szolgáló mindösszesen ár (összes gáz ára + összes palackbérlés ára): 

 
 
…………………., 2016. év ………….. hó ….. nap  

 
...................................... 

(az ajánlattevő cégszerű/meghatalmazotti aláírása) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

AZ AJÁNLATKÉRŐ KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI FELHÍVÁSÁRA  

BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK JAVASOLT MINTÁI 

 
 
  



47 
 

 
„G1”  

 
A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása 

(a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében) 
 

Nyilatkozat 
a tárgy szerinti árbevételről 

 
 
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult 
személy, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., „Egykomponensű gázok és 
szintetikus levegő beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárása vonatkozásában nyilatkozom, hogy az 
általam képviselt szervezetnek az eljárást megindító felhívás megküldésének napját megelőző utolsó 
három (3) lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (ipari gázok értékesítéséből származó) – 
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az alábbiak szerinti. 
 

Lezárt üzleti év 
Ipari gázok értékesítéséből származó – általános 
forgalmi adó nélkül számított – árbevétel [HUF] 

  

  

  

 
 
…………………., 2016. év ………….. hó ….. nap 
 
 
 

...................................... 
(cégszerű/meghatalmazotti aláírás) 
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„G2”  

 
IGAZOLÁS14 

a műszaki és szakmai alkalmasságról 
(a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet  

21. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében, a 23. §-ban foglaltak szerint) 
 
 
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult 
személy, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., „Egykomponensű gázok és 
szintetikus levegő beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásában – az eljárást megindító felhívásban és 
az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, 
utasítás, kikötés és a műszaki leírás gondos áttekintése után – a(z) ………………………………………………………. 
referenciáiról az alábbiak szerint nyilatkozom15: 
 

 

Teljesítés ideje 
(év, hónap, 

nap) 

Szerződést kötő másik 
fél neve, székhelye; 

 
 

Szállítás tárgya  
(a táblázat alatt 

részletezhető az adott 
sorra történő 
hivatkozással) 

Az 
ellenszolgál
tatás nettó 
összege [Ft] 

A teljesítés az 
előírásoknak és 
a szerződésnek 

megfelelően 
történt? 

(igen/nem) 

1.      

2.      

      

      

 
A szolgáltatás rövid bemutatása (az adott sorra történő hivatkozással): 
 
1. ……………… 
 
 
 
2. ……………… 
 
 
…………………., 2016. év ………….. hó ….. nap 
 

...................................... 
 (cégszerű/meghatalmazotti aláírás) 

 
 

                                                           
14

 Amennyiben az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet igazol, akkor a 
megnevezés: Nyilatkozat 
15

 A táblázatot úgy kell kitölteni, hogy abból kétséget kizáró módon megállapítható legyen ajánlattevő 
alkalmassága. (Ld. az eljárást megindító felhívás 14.a) és 14.b) pontját!) 


		pannonperfect@gmail.com
	2016-08-19T05:59:06+0100
	Budapest
	Orosz Endre Tibor
	A hitelesség biztosítása céljából - A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




