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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS  
 
 
 
 

1. AZ AJÁNLATKÉRŐ ADATAI  
 

Ajánlatkérő megnevezése:  Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.   
Székhelye:    7030 Paks, Kölesdi út 46.  
Levelezési cím:   7030 Paks, Kölesdi út 46.  
Képviseletre jogosult:  Perlik Tamás Pál ügyvezető 
 
Kapcsolattartók:  
Beszerzési eljárással kapcsolatban: 

Név:    dr. Bojtor Gábor megbízott logisztikai osztályvezető 
Tel.:   06 (75) 830 215,06 (30) 619 2145  
E-mail:   dr.bojtor.gabor@mezofoldviz.hu  

 
Műszaki kérdések tekintetében:  

Név:    Kovács István, műszaki ügyvezető igazgató 
Tel.:    06 (75) 830 212, 06 (20) 266 5430 
E-mail:   kovacs.istvan@mezofoldviz.hu  

 
Név:    Kiss Gábor, villamos-irányítástechnikai megbízott 
Tel.:    06 (20) 579 5641 
E-mail:   kgkorg@gmail.com 

 
Az ajánlattétel benyújtása előtt nincs lehetőség telefonos egyeztetésre. Kizárólag a 
beszerzes@mezofoldviz.hu e-mail címre írásban feltett kérdésekre válaszolunk, mely 
válasz minden Ajánlattevő részére, egyidejűleg megküldésre kerül.   
  

2. AZ ELJÁRÁS MÓDJA ÉS ALKALMAZÁSÁNAK INDOKOLÁSA  
  

Ajánlatkérő jelen beszerzési eljárást a Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatal 
(MEKH) által jóváhagyott Beszerzési és Szerződéskötési Szabályzatában rögzített, a 
közbeszerzési értékhatárok alatti beszerzésekre vonatkozó, úgynevezett könnyített 
beszerzési eljárás szabályai szerint folytatja le.  

 

 
Indoka: a beszerzés becsült értéke nem éri el az árubeszerzésre vonatkozó 2021. 
évre irányadó nettó 50 000 000 Ft összegű közbeszerzési értékhatárt.  
 

 

3. A BESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE, RÉSZEKRE TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTEL, 
SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

 
  
3.1. A BESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE   

  
Mezőföldvíz Kft. ellátási területén az üzemeltetéshez és karbantartáshoz szükséges 
„villanyszerelési anyagok, irányítástechnikai berendezések adásvételi 
keretszerződése konszignációs raktár létrehozásával és üzemeltetésével.” 

 

mailto:kgkorg@gmail.com
mailto:beszerzes@mezofoldviz.hu


   

3  

  

  

A villanyszerelési anyagok és irányítástechnikai berendezések megnevezését, mennyiségét 
a jelen felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza, azzal a megjegyzéssel, hogy a megadott 
mennyiségek tájékoztató jellegűek.  
 
Az 1.sz. mellékletben szereplő mennyiségek a szerződés időtartama alatt változhatnak, a 
keretszerződés értékhatáráig. 

 
3.2. TÖBBVÁLTOZATÚ (ALTERNATÍV) AJÁNLATTÉTEL, RÉSZEKRE TÖRTÉNŐ 
AJÁNLATTÉTEL   
 
Az Ajánlattevő tehet többváltozatú vagy alternatív ajánlatot egy-egy anyag tekintetében, 
megjelölve a különböző minőséget, típust, márkát. Az ajánlatkérő a részajánlat tételt 
jelen eljárásban nem biztosítja.  

 
3.3. SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK   

 
3.3.1. A SZERZŐDÉS  MEGHATÁROZÁSA  AMELYNEK MEGKÖTÉSE ÉRDEKÉBEN A BESZERZÉSI 
ELJÁRÁST LEFOLYTATJÁK 
 
Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával és üzemeltetésével, nettó 48 
millió Ft/2év keretösszeggel 
 
3.3.2. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA  
 
Szerződés időtartama a szerződés megkötésétől számított 2 év (24 hónap), vagy a 
keretösszeg kimerüléséig tart. 

 
3.3.3. FIZETÉSI HATÁRIDŐ, FIZETÉS MÓDJA, SZÁMLÁZÁSI FELTÉTELEK   

  
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. 
Ajánlatkérő előleget nem fizet. 
Ajánlatkérő a teljesítést követően a szabályszerűen kiállított és igazolt számla 
kézhezvételét követően minimum 30 napon belül, egy összegben, átutalással fizeti meg az 
ellenértéket.  
Az ajánlatban az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a megajánlott termékárakat a 
szerződés 24 hónapja alatt végig tartja. 

 

4. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  
 
4.1. JOGI FELTÉTELEK ÉS IGAZOLÁSUK MÓDJA   
 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki  

a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás elrendeléséről szóló 
bírósági végzést közzétették, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen 
elrendelték; 

b) tevékenységét  felfüggesztette,  vagy  akinek  tevékenységét 
felfüggesztették; 

c) egy évnél régebben lejárt adó- vámfizetési vagy társadalombiztosítási 
járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére 
halasztást kapott;  

d) nem csatolja a 2011. évi CXCVI. tv. (Ntv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 
átláthatósági nyilatkozatot.   
 

A fenti jogi feltételek meglétének igazolására az ajánlatokhoz csatolni kell:  
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Az „a)” és „b)” alatti feltételek igazolásához csatolni kell az ajánlattételi határidő lejártát 
megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolatát. Amennyiben a cégbíróságon az 
Ajánlattevő cégügyében változásbejegyzés iránti eljárás van folyamatban, akkor az esetben 
az igazoló okirat csatolása is szükséges.  
A „c)” szerinti feltételek fenn nem állásának igazolására cégszerű aláírással ellátott 
nyilatkozatot kell csatolni.   
 
A „d)” szerinti feltétel igazolására a 10. számú mellékletet kell csatolni.  

  
4.2. SZAKMAI ALKALMASSÁG   
 
4.2.1. REFERENCIA  

  
Alkalmas az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé 
számított három év legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti szállításait a csatolt 
nyilatkozat kitöltésével bemutatja. 
 
Alkalmas az Ajánlattevő, ha nyilatkozatot küld az alábbi engedélyek meglétéről:  
 

• OTH engedély (ÁNTSZ)  

• Építőipari Műszaki Engedély vagy Nemzeti Műszaki Értékelés (ÉMI)  

• Megfelelőségi Tanúsítvány vagy Teljesítményállandósági Tanúsítvány (ÉMI)   

• Amennyiben a fentiek nem állnak rendelkezésre, akkor a gyártói 
teljesítménynyilatkozatot kell csatolni  

 
A fentiek igazolására kérjük a 6.sz. melléklet kitöltését.  

 
 
Az alkalmasság minimum követelményei:  
 
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé 
számított három évben nem rendelkezik összesen a beszerzés tárgya szerint befejezett, az 
általa megajánlott termék kategóriák számosságát elérő, vagy meghaladó szállítási 
referenciával.  
Alkalmatlan továbbá az Ajánlattevő, ha a 201/2001. (X.25.) Kormány rendelet 8. §-a 
szerinti bejelentési kötelezettségének nem tett eleget és a megajánlott termékei 
tekintetében nincs az OTH nyilvántartásában.   
 
4.3. GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG   

  
Ajánlattevőnek saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának 
benyújtásával.   
Be kell nyújtani a 2018 és 2019-es üzleti évek beszámolóit. Amennyiben az Ajánlattevő 
később alakult, akkor a rendelkezésre álló beszámolókat kell benyújtani.  

  
Az alkalmasság minimum követelményei   

  
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 
kettő lezárt üzleti évben (2018;2019) a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója 
egynél több évben negatív volt.   
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5. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI   
 

SORSZÁM MEGNEVEZÉS – RÉSZSZEMPONT SÚLYSZÁM 
MINIMUM 
ELVÁRÁS 

1 Ellenszolgáltatás összege 70 - 

2 Teljes körű jótállási idő (hónap) 15 12 hónap 

3 
Megrendeléstől számított szállítási 
határidő 

10 5 munkanap 

4 Vállalt fizetési határidő 5 30 nap 

  
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:  
Az adható pontszám részszempontonként: 1-10 pont  

  
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell valamennyi ráfordítást és költségeket.  

  
Az 1.részszempont esetében az Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A 
legkedvezőbb ajánlati elem (előny az alacsonyabb) kapja a maximálisan adható 10 pontot, 
a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül 
megállapításra.  
 
A 2. részszempont esetében az Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. A 
legmagasabb jótállási idő kapja a maximálisan adható 10 pontot.  
 
A 3. részszempont csak pozitív egész számra kerekített munkanap lehet. Az Ajánlatkérő a 
fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A legkedvezőbb ajánlati elem kapja a 
maximálisan adható 10 pontot, a többi ajánlati elem pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz 
képest arányosítva kerül megállapításra.   
 
A 4. részszempont esetében az Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. 
A legkedvezőbb ajánlati elem (előny a magasabb) kapja a maximálisan adható 10 pontot, a 
többi ajánlati elem pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül 
megállapításra.  
A 4. részszempont a szerződésszerű teljesítéstől számított fizetési határidő, melynek 
egysége csak pozitív egész számra kerekített naptári nap lehet.   
 
Az Ajánlattevők az ajánlati árak vonatkozásában csak egész számra kerekített, magyar 
forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak az lehet. Az 
ajánlattételben szereplő áraknak fix áraknak kell lenniük, vagyis az Ajánlattevők 
semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó 
ajánlatot.  

  

6. DOKUMENTÁCIÓ, KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS  
  

Ajánlatkérő jelen felhíváshoz dokumentációt bocsát rendelkezésre melynek részét képezi:   
  

- Terméklista (1. számú melléklet) 

- Nyilatkozat minták (4. 5.6. 10. sz. mellékletek)  

- Részletes szerződéses feltételeket tartalmazó szállítói keretszerződés  
(3. sz. melléklet)  

- Műszaki specifikáció (Beszerzés műszaki leírása) (1. sz. melléklet)  



   

6  

  

  

- „FEDLAP” minta (7. sz. melléklet)  

- Felolvasólap (2. sz. melléklet)  

- Meghatalmazás (8. sz. melléklet)  

- Ajánlatok értékelésének módszere (9. sz. melléklet)  
  
Ajánlatkérő a dokumentációt ellenérték nélkül, elektronikus úton (e-mail) jelen 
felhívással egyidejűleg bocsátja rendelkezésre.   
A dokumentáció másra nem ruházható át.   
 
Az eljárással kapcsolatban információ, kiegészítő tájékoztatás kérhető írásban a 
beszerzes@mezofoldviz.hu elektronikus címen.   
 
Ajánlatkérő a válaszokat legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárata előtti második 
munkanapig valamennyi Ajánlattevőnek írásban megadja.   

  

7. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ, AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS CÍME  
  

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2021.május 03. 11:00 óra 
 

Ajánlati kötöttség: az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap, amely időtartam 
alatt az ajánlattevő kötve van az ajánlatához. 
 
AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:   
 
Az ajánlatok benyújtását Ajánlatkérő elektronikusan (nem szerkeszthető - pl: pdf -, jelszó 
nélkül olvasható formátumban) kéri, az alábbi e-mail címre történő megküldéssel: 
E-mail: beszerzes@mezofoldviz.hu 
   
Kérjük, hogy elektronikus levél tárgyában jelölje meg az eljárás tárgyát: 

 „Villanyszerelési anyagok, irányítástechnikai berendezések adásvételi keretszerződése 
konszignációs raktár létrehozásával és üzemeltetésével.” 
 

8. HIÁNYPÓTLÁS  
  

Az Ajánlatkérő az ajánlatok vizsgálata során az Ajánlattevők számára azonos feltételekkel 
lehetőséget biztosít a nyilatkozatok és egyéb okiratok csatolására, továbbá az ajánlattal 
kapcsolatos formai hiányosságok pótlására. A hiányok pótlása – melynek során az ajánlatban 
szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet – csak arra irányulhat, hogy az ajánlat 
megfeleljen a felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak.   
Az értékelésre kerülő ajánlati elemek utólagos közlésére, illetve javítására jelen eljárásban 
csak a tárgyalás keretein belül van lehetőség (amennyiben ajánlatkérő tárgyalás 
megnyitásáról dönt).  
  

9. A TÁRGYALÁS LEFOLYTATÁSÁNAK MENETE ÉS AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL ELŐÍRT 
ALAPVETŐ SZABÁLYAI  

  
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatok értékelése során tárgyalást 
kezdeményezzen, ha a legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlatát sem tartja megfelelőnek.   
Az Ajánlatkérő a tárgyalás megnyitásáról és idejéről írásban értesíti valamennyi 
Ajánlattevőt.  
Amennyiben Ajánlatkérő megnyitja a tárgyalást, alap esetben egy tárgyalási fordulót tervez, 
de fenntartja a jogot arra, hogy szükség esetén még egy fordulót tartson. Amennyiben 
Ajánlatkérő úgy dönt, hogy kétfordulós tárgyalást tart, úgy a második fordulóban már csak 
a két legjobbnak minősített Ajánlattevő vehet részt. Ebben a tárgyalási fordulóban csak az 

mailto:beszerzes@mezofoldviz.hu
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ajánlati árra tehetnek újabb ajánlatot a versenyben maradó Ajánlattevők, a helyszínen 
kitöltendő felolvasólapon.  
Az itt megajánlott ár csak kedvezőbb lehet, mint a korábbi ajánlat.   
  
Az Ajánlatkérő az Ajánlattevőkkel a beszerzési szabályzat előírása szerint együtt 
tárgyalnak. A tárgyaláson/tárgyalásokon való részvétel feltétele, hogy Ajánlatkérő 
cégszerűen nyilatkozattételre képes vezető tisztségviselőjével, vagy erre írásban 
felhatalmazott munkavállalójával képviseltesse magát. 
A tárgyalás első és esetleges második fordulójában az Ajánlattevőknek lehetőségük lesz az 
ajánlati árak módosítására a Felolvasólap helyszíni kitöltésével.   
  
Ajánlattevő a tárgyalás/tárgyalások során az Ajánlatkérő számára csak kedvezőbb 
feltételeket vállalhat.  
  
Ajánlatkérő minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet a tárgyalás 
lezárásakor az Ajánlattevőkkel aláírat, és az Ajánlattevők rendelkezésére bocsát.   
  
Ajánlatkérő amennyiben úgy dönt, hogy megnyitja a tárgyalást/tárgyalásokat azok 
lezárásának legkésőbbi időpontjaként az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 napon 
belül.  
  

10. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA, HATÁRIDEJE, A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT 
IDŐPONTJA  

  
Ajánlatkérő az ajánlatokat a bonyolítást követő legrövidebb időn belül elbírálja. Ajánlatkérő 
csak az érvényes ajánlatokat bírálja el érdemben. 
  
Érvénytelen az ajánlat, ha:  

a) az Ajánlattevő az eljárásból kizárásra kerül;  

b) az Ajánlattevő nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.   

  
Ajánlattevő kizárásra kerül az eljárásból, ha:   

a) nem igazolja megfelelően a jelen felhívás 4.1. és 4.3. pontjaiban meghatározott 
alkalmasságát;   

b) az eljárásban hamis adatot szolgáltat, illetve hamis nyilatkozatot tesz.  
 
Az eredményhirdetés tervezett időpontja:  
 
Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről várhatóan az ajánlattételi határidő 
lejártát követő 30 napon belül írásban tájékoztatja. 
 
Szerződéskötés tervezett időpontja:  
 
Az adásvételi keretszerződés szerződés tervezetten 2021. május 03. napján, vagy ha a 
mindkét fél általi aláírás későbbi napra esik, úgy azon a napon lép hatályba és 24 (azaz 
huszonnégy) hónapos határozott időre jön létre. 

 
Az Ajánlatkérő a szerződéskötésre az itt megjelölttől eltérő időpontot is megjelölhet. 
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11. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYKÖZLÉSÉNEK MÓDJA ÉS A KÖZLÉS TERVEZETT IDŐPONTJA  
  

A tárgyalásokat követően a tárgyalási jegyzőkönyv alapján kerül sor a sorrend felállításra. 
Az Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a szerződés megkötését megelőzően írásban, 
elektronikus úton értesíti az Ajánlattevőket. 
 

12. EGYÉB INFORMÁCIÓK   
 

1) Az ajánlat (pályázat) részletes tartalmi és formai követelményét a dokumentáció 
tartalmazza. 
 

2) Az ajánlatban – a fedőlap (címlap) után csatolt – Felolvasólapon fel kell tüntetni az 
Ajánlattevő nevét, címét, telefon és fax számát, email címét, valamint az 
ellenszolgáltatás nettó összegét a felhívás egészére. A Felolvasólapon megajánlott 
ajánlati értéknek egyeznie kell az 1 sz. mellékletben (terméklista) megadott egészre 
adott összesen adattal. Amennyiben eltérés tapasztalható, úgy Ajánlatkérő a 
Felolvasólapon megajánlott értéket tekinti az irányadó és érvényes ajánlati értéknek.   
  

3) Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a jelen felhívás 4.1, 4.2. és 4.3. pontjaiban 
meghatározott jogi, szakmai és pénzügyi alkalmasságot igazoló dokumentumokat. 
 

4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a felhívás, a 
dokumentáció és a szerződés feltételét elfogadja, és nyertessége esetén a szerződést 
megköti és teljesíti.   
  

5) Az ajánlatban meg kell jelölni az Ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez igénybe 
venni kívánt vállalkozókat, valamint nyilatkoznia kell az alvállalkozó által végzendő 
tevékenyégről. A nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni.  
  

6) Az ajánlathoz csatolni kell – az ajánlatban szereplő aláírások cégszerűségének 
igazolására – az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult(ak) hatályos aláírási címpéldányának, 
vagy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott aláírási mintájának egyszerű másolatát.   
  

7) Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén sem köteles szerződést kötni, ha a 
legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlatát sem tartja – az abban foglalt árakra tekintettel – 
megfelelőnek.  
 

8) Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a beszerzési eljárás részben, vagy teljes 
egészében indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánításra.   
  

9) Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, illetőleg módosíthatja 
a jelen felhívásban és dokumentációban foglalt feltételeket. Ajánlatkérő a módosítását – 
új ajánlattételi határidő megállapításával – a jelen felhívással egyező módon teheti meg.  
  

10) Az Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok elbírálását, illetve a nyertessel történő 
szerződéskötést megtagadhatja, ha a jelen felhívás megküldését/közzétételét követően 
beállott ok miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes.   
  

11) Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Beszerzési Szabályzatának 
megfelelően az ajánlattételre történő felkéréssel egyidejűleg a saját honlapján 
közzéteszi az ajánlattételi felhívást, megjelölve, hogy arra nem csak a felkért (meghívott) 
Ajánlattevők, hanem mást gazdasági szereplők is ajánlatot tehetnek, akik megfelelnek az 
eljárásban meghatározott követelményeknek, és a szerződés teljesítésére képesek.   
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12) A felhívásra kizárólag az ajánlattételre meghívottak, illetőleg a fenti 11. pont szerinti 
gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők 
közösen nem tehetnek ajánlatot.  

 
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a megajánlott ajánlati ára 
eléri, vagy meghaladja a mindenkori közbeszerzési értékhatárt, az ajánlat érvénytelen.  
 

13. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK/KÖZZÉTÉTELÉNEK NAPJA:  
     
2021. április 23. 
 

 
 

14. MELLÉKLETEK  
  

1. számú melléklet: Terméklista és műszaki specifikáció  

2. számú melléklet: Felolvasólap (részre/egészre)  

3. számú melléklet: Adásvételi keretszerződés -tervezet konszignációs raktár 
létrehozásával és üzemeltetésével 

4. számú melléklet: Nyilatkozat a beszerzési eljárás feltételeinek elfogadására  

5. számú melléklet: Nyilatkozat felszámolás, végelszámolás és csődeljárás 
vonatkozásában   

6. számú melléklet: Nyilatkozat referenciákról, engedélyekről  

7. számú melléklet: Fedlap – Ajánlattételhez  

8. számú melléklet: Meghatalmazás  

9. számú melléklet: Ajánlatok értékelésének módszere  

10. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat  
 
 
 
A Mezőföldvíz Kft. az Ajánlattételi felhívással kapcsolatban megbeszélést, tájékoztatást 
tart 2021. április hó. 29 nap. 10 órakor a Paksi Szennyvíztelep tárgyalójában. Kérjük 
ezen való részvételük igényét írásban jelezzék. 
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2. sz. melléklet  
 

FELOLVASÓLAP 
   a Feldlapon megjelölt tárgyú beszerzési eljárásban.  

Az ajánlat a beszerzés egészére vonatkozik.  
  

Ajánlattevő neve:    

Ajánlattevő székhelye:    

Ajánlattevő cégjegyzékszáma:  
  

Ajánlattevő adószáma:    

Kapcsolattartó neve:    

Kapcsolattartó telefonszáma:  
  

Kapcsolattartó fax száma:  
  

Kapcsolattartó e-mail címe  
  

 
 

SORSZÁM  AJÁNLATI ELEMEK 
MEGNEVEZÉSE  

AJÁNLAT  

1  Ellenszolgáltatás összege  HUF  

2 Teljes körű jótállási idő hónap 

3  
Megrendeléstől számított 
szállítási határidő  naptári nap  

4  Vállalt fizetési határidő   naptári nap  

  
Az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott anyaglista beárazva (1. sz. melléklet).  

A megadott termék árak a szerződés 24 hónapja alatt, HUF-ban érvényesek  

 

Kelt: ………………………………, 2021. év ……………………….. hónap ……….nap  
 

 
 

__________________________ 
cégszerű aláírás 
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          4. sz. melléklet 

       Nyilatkozat      

   A BESZERZÉSI ELJÁRÁS FELTÉTELEINEK ELFOGADÁSÁRÓL     

  

  

Alulírott  (név), mint a(z) 

(cégnév) 

(székhely) 

 

ajánlattevő cégjegyzésre és nyilatkozattételre jogosult képviselője -„Villanyszerelési 

anyagok, irányítástechnikai berendezések adásvételi keretszerződése konszignációs 

raktár üzemeltetésével”- tárgyú beszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az Ajánlattételi 

felhívásban és az esetleges kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket és előírásokat 

áttekintettük és azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk. 

 

Az eljárásban való nyertességünk esetén vállaljuk a szerződés megkötését és teljesítését az 

ajánlatunkban a felolvasólapon megadott ellenszolgáltatásért, a beszerzési eljárás során 

kialakított feltételek szerint. 

  

Kelt: ………………………………, 2021. év ……………………….. hónap ……….nap  

  

  

  

  

   

                  cégszerű aláírás  
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5. sz. melléklet 

Nyilatkozat 

 

 

FELSZÁMOLÁS, VÉGELSZÁMOLÁS ÉS CSŐDELJÁRÁS VONATKOZÁSÁBAN 

 

Alulírott  (név), mint a(z) 

 

 (cégnév) 

 

   (székhely) 

 

 

ajánlattevő cégjegyzésre és nyilatkozattételre jogosult képviselője - „Villanyszerelési 

anyagok, irányítástechnikai berendezések adásvételi keretszerződése konszignációs raktár 

üzemeltetésével.” tárgyú beszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy társaságunk nem áll 

felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt.   

 

 

 

Kelt: ………………………………, 2021. év ……………………….. hónap ……….nap  

  

  

  

  

 

 

   

                  cégszerű aláírás  
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         6. sz. melléklet 

Nyilatkozat      
   

REFERENCIÁKRÓL, ENGEDÉLYEKRŐL 

 

 

Alulírott  (név), mint a(z) 

 

(cégnév) 

 

(székhely) 

 

ajánlattevő cégjegyzésre és nyilatkozattételre jogosult képviselője - „Villanyszerelési 

anyagok, irányítástechnikai berendezések adásvételi keretszerződése konszignációs raktár 

üzemeltetésével” - tárgyú beszerzési eljárásban, az ajánlattételi felhívás 4.2.1. pontja alapján 

nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három 

évben Társaságunk legjelentősebb, a beszerzés tárgyával egyező szállításai a következők voltak:  

Szállítások 
teljesítésének 

időpontja (-tól;-ig)  

Szerződés, szállítás 
tárgya (termék 

kategóriák)  

A szerződést kötő 
másik  

fél/megrendelő 
neve, címe  

Ellenszolgáltatás nettó 
összege Ft-ban vagy  

termékkategória 
számossága (db; fm; stb.)  

        

        

        

  

Mindemellett nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás 4.2.1. pontban foglalt engedélyekkel, 

dokumentációkkal Társaságunk rendelkezik.  

  

 

Kelt: ………………………………, 2021. év ……………………….. hónap ……….nap  

  

   

  

                  cégszerű aláírás  
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7. sz. melléklet 

FEDLAP 

  

Ajánlattevő megnevezése: 

  

  

 

 

 

 

AJÁNLAT 

 

„Villanyszerelési anyagok, irányítástechnikai berendezések adásvételi keretszerződése 
konszignációs raktár üzemeltetésével” tárgyú beszerzési eljárás. 

 

Eredeti példány 
 

Másolati példány*  
 

* A megfelelő részt kérjük megjelölni! 

 

 

  

Kelt: ………………………………, 2021. év ……………………….. hónap ……….nap  

  

   

 

                  cégszerű aláírás  
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8. sz. melléklet 

MEGHATALMAZÁS  

  

Alulírott  (név), mint a(z) 

(cégnév) 

(székhely) 

jogosult képviselője meghatalmazom: 

 

Név:   

Születési hely és idő:   

Anyja neve:   

Személyi igazolvány száma:   

Lakcíme:   

 

a Mezőföldvíz Kft. (7030 Paks, Kölesdi út 46.) által meghirdetett - „Villanyszerelési anyagok, 

irányítástechnikai berendezések adásvételi keretszerződése konszignációs raktár 

üzemeltetésével.” - tárgyú beszerzési eljárásban való teljes körű kötelezettségvállalásra és 

nyilatkozattételre. 

 

Jelen meghatalmazás a beszerzési eljárás lebonyolításának teljes időtartamára érvényes.  

  

  

Kelt: ………………………………, 2021. év ……………………….. hónap ……….nap  

  

 

 

__________________________ __________________________ 
Meghatalmazó Meghatalmazott 

  
Tanú (1) Tanú (2) 
Név:          ________________________ Név:          ________________________ 
Lakcím:     ________________________ Lakcím:     ________________________ 
Szig szám: ________________________ Szig szám: ________________________ 
Aláírás:     ________________________ Aláírás:     ________________________ 
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9. sz. melléklet  

AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK MÓDSZERE  

  

  

 

AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK MÓDSZERE  

 

Sorszám  Ajánlati szempont  Számítás menete, módszere  Pontszám  

1  

Nettó ajánlati ár  
(Ft-ban)  
/Fordított 

arányosítással/  

Legjobb árajánlat összege (Ft)/  
Tárgyi ajánlat összege (Ft) =  
X * 10 pont * súlyarány (70%)  

W pont  

2 

Teljes körű jótállási 
idő (hónapban) 

/Egyenes 
arányosítással/ 

Leghosszabb jótállási idő (hónap) /  
Tárgyi ajánlat jótállási idő (hónap)= 

X * 10 pont * súlyarány (15%) 
X pont 

3  

Szállítási határidő  
(nap)   

/Fordított 
arányosítással/  

Legrövidebb szállítási határidő (nap)/  
 Tárgyi ajánlat szállítási határidő (nap) =  Y * 

10 pont * súlyarány (10%)  
Y pont  

4  

Fizetési határidő  
(nap)      

 /Egyenes 
arányosítással/  

Tárgyi ajánlat vállalt fizetési határidő/  
Legrövidebb vállalható fizetési határidő (nap) = 

Z * 10 pont * súlyarány (5%)  
Z pont  

 
Ajánlat összesített 

pontszáma 
- W+X+Y+Z 

  

  

NYERTES AJÁNLAT: 

AZ ÖSSZESÍTETT LEGMAGASABB – KÉT TIZEDES ÉRTÉKIG SZÁMÍTOTT - PONTSZÁM!  
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10. sz. melléklet 

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdés, az 50 § (1) 
bekezdés c) pontjának és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § 

(1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről  

Alulírott ……………………………………………… (képviseletre jogosult), mint a 

………………………………………………… (cégnév) (székhely: ………………………………………………………………, 

cégjegyzékszám:……………………………………….., a továbbiakban: Társaság) képviseletére jogosultja 

büntetőjogi felelőségem tudatában  

nyilatkozom, 

hogy az általam képviselt Társaság, olyan belföldi jogi személy, amely a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.b) pontja szerint átlátható szervezetnek 
minősül, az alábbiak szerint:  

a) A Társaság tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerinti 
tényleges tulajdonosa megismerhető; 

b) A Társaság Magyarországon rendelkezik adóilletőséggel; 

c) A Társaság nem minősül a társasági adóról és osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak; 

d) A Társaság közvetlenül és közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy 
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet tekintetében a fenti a)-c) pont szerinti feltételek fennállnak.  

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a Társaságban bekövetkező, az átláthatóságot befolyásoló 
változás esetén a változás bekövetkezésétől haladéktalanul újabb átláthatósági nyilatkozatot 
teszek.  

……………………………, 2021. ………………hónap…………….nap 

 

 

                  cégszerű aláírás  

 

 


