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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 2003. ÉVI 

CXXIX. A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 251.§ 

(2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN INDÍTOTT ELJÁRÁSHOZ 

 

 

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma  

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. (1065 Budapest, Révay  u. 18., tel.: 

301-2063 fax: 301-2062, e-mail: kg@centralszinhaz.hu) nevében és megbízásából a 

Tender-Co Gazdaság Szervező és Vagyonkezelő Kft. (1119 Budapest, Petzvál József 

u. 56. Tel: 203-35-11, Tel/fax: 203-3510). 

2. A választott eljárás 

Tárgyalásos egyszerű közbeszerzési eljárás, a Kbt. 251.§ (2) bekezdése alapján. 

3. 

3. a) A szerződés meghatározása 

Kereskedelmi (szállítási) szerződés 

3. b) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje 

2011. október 1.  

3. c) A teljesítés helye 

1065 Budapest Révay u. 18-20-22. 

4.  

4. a) A közbeszerzés tárgya, mennyisége, műszaki követelmények 

8 db hidraulikus díszletmozgató gépegység bontása színpad fölötti térben illetve 

kapcsolódó épületrészekből szerviz csatornákból illetve pincéből, az elbontott gép és 

szerelvények elszállítása olaj biztonsági lefejtésével elszállításával.  

8 db terelőkerék, 5 db húzó, valamint 1 db horizont tartó cseréje  

8 db új direktmozgatású elektromos díszletmozgató gépegység gépészeti és 

elektromos tervezése, legyártása, beszerelése, beüzemelése 

 

4. b) Nómenklatúra 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott 

esetben) 

Fő tárgy 42.41.00.00-3 •••• -•   •••• -•   •••• -•  

További tárgyak 
 

 
•••• -•   •••• -•   •••• -•  

 

4. c) Az eljárással kapcsolatos ajánlati dokumentáció, a szállítandó termékekkel 

kapcsolatos minőségi, teljesítmény, illetve funkcionális elvárások 

Az eljárásban az ajánlati dokumentáció szerepét jelen ajánlattételi felhívás 1-5. számú 

mellékletei, az ajánlattételi felhíváshoz csatolt szerződéses feltételek (a felhívás 1. számú 
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függeléke), valamint a műszaki követelményeket, információkat tartalmazó 2. számú 

függelék tölti be. E dokumentumokat elektronikus formában, díjmentesen bocsátjuk 

rendelkezésére ajánlattevőknek oly módon, hogy az ajánlattételi felhívással egyidejűleg e-

mailen küldjük meg ajánlattevők számára, vagy az ajánlattételi határidő lejártáig előzetes 

telefoni jelzés alapján munkaidőben díjmentesen átvehető a Tender-Co Kft. székhelyén 

(1119 Budapest, Petzvál J. u. 56., II. emelet 201. szoba, Titkárság), illetőleg a Kbt. 54. § 

(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően.  

5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei 

A szerződés megkötése után számla alapján a vállalási ár 50 %-ának megfelelő mértékű 

előleget ad ajánlatkérő. A vállalkozói díj fennmaradó részére a számla benyújtására a 

munka teljes befejezésekor, a hiánytalan műszaki átadás-átvételt követően, az azt igazoló 

műszaki átadás - átvételi jegyzőkönyv birtokában kerülhet sor. Az ellenérték kifizetése a 

Kbt. 305. § szerint, a teljesítéstől számított 15 napon belül, átutalással történik. 

6. Az ajánlatok bírálati szempontja és módszere 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat, melynek részszempontjai a következők:  

1. Ajánlati ár (súlyszám: 90) 

2. A megadott teljesítési határidőhöz képest vállalt korábbi teljesítési  

határidő (naptári napok száma) (súlyszám: 10) 

Adható pontszám alsó és felső határa: valamennyi rész- és alszempont esetében 1-10 

pont. 

A pontozás módszere: Az értékelés során az ajánlatok paramétereinek összehasonlítása 

az alábbi képlet alapján történik:  

P = A legjobb/Avizsgált (Pmax. – Pmin) + Pmin.  -   
 

 P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

 Pmax.: a pontskála felső határa 

 Pmin.: a pontskála alsó határa 

 Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  

 

Az előteljesítés értékelése esetében a szerződés tervezett megkötésének időpontjától 

(2011. július 9.) a vállat teljesítési határidőig eltelő naptári napokat viszonyítja egymáshoz 

ajánlatkérő. Tehát például a 2011. október 1-i teljesítési határidő 84 naptári napot jelent. 

 

Az értékelési pontok kiszámítása minden esetben egy tizedesjegy pontossággal történik a 

kerekítés általános szabályai szerint eljárva. 
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7. Részvételi feltételek 

7. a) Jogi kizáró okok 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet akivel 

szemben a Kbt. 60.§.(1) bekezdésében és a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt 

kizáró okok fennállnak. Az eljárásban kizárásra kerül az az ajánlattevő illetve a 

közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, 

vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében felsorolt 

kizáró okok fennállnak. 

 

Megkövetelt igazolási mód 

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőknek, a közbeszerzés értékének 10%-át 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő 

részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia 

kell.  

 

7. b) Pénzügyi, gazdasági alkalmasságot kizáró ok:  

P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ajánlattevőnek, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának mérleg szerinti eredménye 

az utolsó lezárt üzleti évben negatív (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek külön-

külön kell megfelelni).  

Megkövetelt igazolási mód 

P1. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozójának be kell csatolnia saját, vagy jogelődje utolsó lezárt üzleti 

évre vonatkozó, számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából a mérleget és eredmény 

kimutatást egyszerű másolatban, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a 

közzétételét. 

7. c) Műszaki, szakmai alkalmasságot kizáró ok: 

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója együttesen nem rendelkezik (a) 

az utóbbi 3 évben (2008 – 2010) legalább 1 darab, a beszerzés tárgyával azonos funkciójú, 

színházban telepített berendezésre vonatkozó minimum 10 millió Ft értékű 

szállítási/kereskedelmi referenciával, (b) továbbá a beszerzés tárgyát képező 

színpadtechnikai eszköz szervizelésében, karbantartásban szerzett minimum 3 év szakmai 

tapasztalattal. 

 

Megkövetelt igazolási mód 

M1. Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozónak a Kbt. 67. § (1) bekezdése a) pontjának megfelelően 

ismertetnie kell az utóbbi 3 évből (2008-2010) a legjelentősebb a beszerzés tárgyával 

azonos funkciójú, színházban telepített berendezésre vonatkozó referenciáját, valamint a 

beszerzés tárgyát képező színpadtechnikai eszköz szervizelésében, karbantartásban 

szerzett szakmai tapasztalatát. (a)A referenciaismertetésnek tartalmaznia kell legalább az 

alábbiakat: teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szállítás tárgya, az 

ellenszolgáltatás összege, illetve a korábbi szállítás mennyiségére vonatkozó más adat 

megjelölése; továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően történt-e. (b)A szervízelés, karbantartás vonatkozásában az 
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ismertetés tartalmazza legalább az alábbiakat: teljesítés időszaka, a karbantartási, 

szervízelési szolgáltatást igénybevevő másik fél (felek) megnevezése, a szolgáltatás tárgya 

(milyen berendezésekre vonatkozott), a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően történt-e. 

 

8. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot, vagy 

részajánlatot 

Részajánlatot, vagy többváltozatú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el. 

9. Hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása 

Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 83. §-a szerint teljes körben biztosít. 

10.  

10. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának idejével 

2011. június 22. 10:00 óra 

10. b) Az ajánlat benyújtásának címe 

Tender-Co Gazdaság Szervező és Vagyonkezelő Kft 

(1119 Budapest, Petzvál József u. 56. II. emelet 201. szoba) 

10. c) Az ajánlat(ok) felbontásának helye 

Tender-Co Gazdaság Szervező és Vagyonkezelő Kft 

(1119 Budapest, Petzvál József u. 56. II. emeleti tárgyaló) 

11. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei): magyar  

12. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak 

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglalt személyek 

13.  

13. a) Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott 

ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el 

Ajánlatkérő tárgyalásos formában bonyolítja le az eljárást. 

13. b) Ha az eljárás tárgyalásos, a tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő 

által előírt alapvető szabályok  

A tárgyalás során a felek a teljesítendő szállítással kapcsolatban felmerülő teljesítési 

feltételeket, szerződéses feltételeket tisztázzák, pontosítják a műszaki igényeket. A 

tárgyalást ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön-külön, névsorrendben folytatja le. Az 

első tárgyalási forduló eredményétől függően kerül sor további tárgyalási fordulóra; az 

egyes fordulók között megadva a tárgyalás szempontjait és az ajánlattételt befolyásoló 

új információkat. A tárgyaláson ajánlattevőt nevében nyilatkozattételre és 

kötelezettségvállalásra jogosult személynek kell képviselnie. A tárgyalásokról 

jegyzőkönyv készül. A tárgyalás befejezése után ajánlattevő által ismertetett 

formában, a végleges szerződéses feltételek ismeretében ajánlattevő benyújthatja 

módosított ajánlatát, melynek adatait ajánlatkérő nyilvánosan, ajánlattevők 

képviselőinek jelenlétében ismerteti.  

13. c) Az első tárgyalás időpontja 2011. június 27. 10:00 óra 
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13. d) A tárgyalás helye  
Tender-Co Gazdaság Szervező és Vagyonkezelő Kft 

(1119 Budapest, Petzvál József u. 56. II. emeleti tárgyaló) 

 

14. Az eredményhirdetés időpontja 

Az eljárás eredményét ajánlatkérő a Kbt. 250. § (3) bekezdés g) pontja szerint az 

eljárásról szóló összegezés megküldésével, a végleges ajánlatok benyújtásától 

számított 30 napon belül hirdeti ki.  

15. A szerződéskötés tervezett időpontja 

Az eljárás eredményének kihirdetést követő 10. nap 10.00 óra, amennyiben ez nem 

munkanap, akkor a következő munkanap 10:00 óra. 

16. Az eljárásban ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 253. § (1) bekezdését 

Nem alkalmazza. 

17. Egyéb információk 

 Az ajánlatokat a Kbt. 70/A. § (1) – (3) bekezdése alapján az Ajánlatkérő által az 

alábbiakban részletezett feltételek szerint, jelen ajánlattételi felhívásban és annak 5. 

számú mellékletében közölt tartalomnak megfelelően 1 eredeti és 2 másolati 

példányban kell benyújtani. Az ajánlatokat egy zárt borítékban kell elhelyezni. A 

borítékot az alábbi felirattal kell ellátni:  

„Ajánlat díszletmozgató berendezések szállításra” 

Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig 

2011. június 22. 10:00 óráig 

Az ajánlat formai követelményei:  

a) Az ajánlatot lapozhatóan össze kell fűzni, és oldalait sorszámozni. Az ajánlat 

oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy 

számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de 

lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. 

b) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 

szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

c) Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, 

vagy 69. § (8) bekezdés szerinti szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) 

a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan 

személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos 

felhatalmazást kaptak. A 67. § (3) bekezdés d) pontjai szerinti személyek maguk 

kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot; 

d) 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. 
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 Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10 % - 

át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak, illetve az igénybevett 

erőforrást nyújtó szervezeteknek az alábbi iratait:  

- az ajánlattételi határidő lejárta időpontjában hatályos adatokat tartalmazó 

cégkivonat, vagy az ezzel egyenértékű, bírósági bejegyzést és 

nyilvántartást tanúsító igazolás egyszerű másolata, egyéni vállalkozó 

esetén a vállalkozói igazolvány egyszerű másolata; 

- a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján a cégjegyzésre 

jogosult(ak) aláírási címpéldány, vagy az ajánlatot jegyző személy aláírási 

jogosultságát bizonyító egyéb irat egyszerű másolata(i) 

 Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és annak 5. számú mellékletében 

meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és 

benyújtania. 

 Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésében, valamint a 

71. § (1) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan. Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmet 

a Kbt. 70. § (6) bekezdésére. 

 Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az azt követő legkedvezőbb 

ajánlattevővel köt szerződést, ha az eljárás eredményének kihirdetéskor megnevezte. 

 Ajánlattevők kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 250. § (3) bekezdés b) pontja szerint 

kérhetnek. A kiegészítő tájékoztatást igénylő kérdéseket a Tender-Co Kft-hez kell 

megküldeni (tel: 06-1/203-3511, tel/fax: 06-1/203-3510, e-mail: 

mori.laszlo@tenderco.hu). Móri László nevére. 

 Ajánlatkérő igény esetén biztosítja ajánlattevők számára a helyszín megtekintését és 

felmérését. A helyszín megtekintéséhez időpontot Barkovics Zoltán úrral (telefon: 

30/655-5012) kell egyeztetni 

 A jelen ajánlattételi felhívásban nem részletezett kérdésekben a Közbeszerzésekről 

szóló 2003. évi CXXIX. törvény (rövidítve: Kbt.) rendelkezései az irányadók. 

18. Az ajánlattételi felhívás feladásának, illetőleg megküldésének napja 

2011. június 7.   
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1. számú melléklet 

 

A J Á N L A T T E V Ő  N Y I L A T K O Z A T A  É S  Á R A J Á N L A T A  

 

AJÁNLATTEVŐ NEVE: ______________________________________ 

AJÁNLATTEVŐ CÍME, SZÉKHELYE: ________________________________________ 

ELÉRHETŐSÉGEI (TEL., FAX., E-MAIL): ______________________________________ 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS SORÁN KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI:  

___________________________________________________________________________ 

 

Miután áttanulmányoztuk az ajánlattételi felhívást és dokumentációt, mi alulírottak 

________________________________ (cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselőjeként ajánlatot teszünk a Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. (1065 

Budapest, Révay  u. 18.) által „A Centrál Színház számára 8 db új direktmozgatású 

elektromos díszletmozgató gépegység gépészeti és elektromos tervezése, legyártása, 

beszerelése, beüzemelése” tárgyban a Kbt. 251. § (2) bekezdése alapján indított hirdetmény 

nélküli közbeszerzési eljárásban.. 

 

1./ Ajánlati árunk, mely a műszaki leírásban ismertetett teljes feladat elvégzésének díja  

nettó _____________________________ Ft+ÁFA  azaz bruttó 

________________________Ft, (betűvel kiírva)   _____________________forint. 

2./ Teljesítési határidő: 2011. ……………. hó ……… napja.  

 

Jelen nyilatkozatunkkal igazoljuk, hogy az ajánlattételi felhívásban közzétett feltételeket 

megismertük, elfogadjuk, ajánlatunkat azok ismeretében tesszük meg, a kapott információt 

minden vonatkozásban kielégítőnek tartjuk az egyértelmű ajánlattételhez. 

 

Kijelentjük, hogy az ajánlattételi felhívás függelékét képező szerződéses feltételeket a 

tárgyalás és a szerződéskötés alapjául elfogadjuk. 

 

Kijelentjük, hogy cégünk a szerződés teljesítése során a közbeszerzés értékének 10 %-át meg 

nem haladó mértékben sem vesz igénybe a Kbt. 60.§. (1) bekezdésében, valamint a 61.§ (1) 

bekezdés d) pontjában szereplő kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

 

 

Dátum 

 

 

 

Cégszerű aláírás 
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2. számú melléklet 

 

 

N Y I L A T K O Z A T  A  K I Z Á R Ó  O K O K R Ó L  

 

 

Alulírott(ak) _______________________________________________________ (cégszerű 

aláírók megnevezése), mint a(z) ________________________________ (cégnév) ajánlattevő / a 

teljesítésbe a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben bevonni tervezett 

alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet* cégjegyzésre jogosult képviselője, felelősségem 

tudatában nyilatkozom, hogy az általam jegyzett céggel, mint ajánlattevővel / 

alvállalkozóval/erőforrást nyújtó szervezettel* szemben nem állnak fenn a Közbeszerzési törvény 

60.§ (1) bekezdés a) – i) pontjaiban, valamint a 61.§ (1) bekezdés a) – d) pontjaiban foglalt 

kizáró okok, mely szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó,vagy 

erőforrást nyújtó szervezet, aki 

 

60. § (1)  

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 

végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, 

illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van 

folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 

megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 

nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 

büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg 

g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az 

ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje 

alatt; 

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 

ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot 

szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen 

megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; 

g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) 

bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és 

végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi 

bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott 

jogszabálysértést követett el; 
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h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény 

bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, 

az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, 

vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a 

bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett 

előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével 

kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy 

részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy 

fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot - annak ellenére, hogy az 

ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett -, és ezt jogerős és 

végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat 

keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két 

évnél. 

61. § (1)  

a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben 

meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 

b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt 

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 

versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más 

versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal 

bírságot szabott ki; 

c) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt 

szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat 

megállapította; 

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve. 

 

Kelt: ………………. 2011. …………………….. 

 

 

 

…………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

*A szöveg értelemszerűen alakítandó az eljárásban viselt szereptől függően! 
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3. számú melléklet 

 

 

N Y I L A T K O Z A T  A J Á N L A T T E V Ő N E K  A  K I S -  É S  

K Ö Z É P V Á L L A L K O Z Á S O K R Ó L  S Z Ó L Ó  T Ö R V É N Y  S Z E R I N T I  

B E S O R O L Á S R Ó L  

Alulírottak _______________________________________________________ (cégszerű 

aláírók megnevezése), a ________________________________ (ajánlattevő 

megnevezése) ajánlattevő képviseletében nyilatkozunk, hogy cégünk a  

2004. évi XXXIV., a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 

törvény 3. §-a szerint  

1./ mikrovállalkozásnak 

2./ kisvállalkozásnak 

3./ középvállalkozásnak 

 minősül. 

 
4./ Nem tartozik a Kkvt. hatálya alá 

 

Dátum, 

Cégszerű aláírás 
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4. számú melléklet 

 

 

N Y I L A T K O Z A T  A  K B T .  7 1 . § .  ( 1 )  B E K E Z D É S É N E K  A . )  B )  C )  É S  D )  

P O N T J Á R A  V O N A T K O Z Ó A N  

 

Alulírottak _______________________________________________________ (cégszerű 

aláírók megnevezése), a ________________________________ (ajánlattevő 

megnevezése) ajánlattevő képviseletében nyilatkozunk, hogy a Centrál Színház 

Színházművészeti Nonprofit Kft. (1065 Budapest, Révay  u. 18.) által „A Centrál Színház 

számára 8 db új direktmozgatású elektromos díszletmozgató gépegység gépészeti és 

elektromos tervezése, legyártása, beszerelése, beüzemelése” tárgyban a Kbt. 251. § (2) 

bekezdése alapján indított hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás során a következők 

szerint vonunk be szervezeteket:  

 

1. Nyilatkozunk a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának 

alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben harmadik személlyel (személy 

meghatározása nélkül) szerződést kötünk / nem kötünk: 

Alvállalkozásba adni kívánt munkák  

 

 

 

 

 

2. Nyilatkozunk a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez 

a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat 

kívánjuk igénybe venni / nem kívánunk igénybe venni: 

Az Alvállalkozó neve és címe 

A közbeszerzésnek az a része (részei) 

és százalékos aránya, amelynek 

teljesítésében a megjelölt alvállalkozó 

közre fog működni 

  

  

  

 

 



 12 

3. Nyilatkozunk, hogy a Kbt. 65. § (3) bekezdés alapján, a szerződés teljesítéséhez 

szükséges alkalmassági követelmények megfeleléséhez más szervezet(ek) erőforrásaira 

támaszkodunk / nem támaszkodunk.  

Az alkalmassági feltétel, amely 

igazolására más szervezet 

erőforrásaira támaszkodik 

Az erőforrás szervezet neve, székhelye 

  

  

  

 
 

4. A Kbt. 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett – a közbeszerzés 

értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozó neve, 

címe:  

 

Az alkalmassági feltétel, amely 

esetében a Kbt. 69. § (8) bekezdése 

alkalmazásra kerül 

Az alvállalkozó neve, székhelye 

  

  

  

 

 

Dátum,  

 

 

 

 

        Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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5. számú melléklet 

 

 

 

A Z  A J Á N L A T  T A R T A L M Á N A K  K E L L É K E I  

 

 

 

 Tartalomjegyzék 

 Ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati felhívás feltételei elfogadásával, a szerződés 

teljesítésével, a kért ellenszolgáltatással kapcsolatban (az ajánlattételi felhívás kitöltött 

és cégszerűen aláírt 1. számú melléklete, valamint annak függeléke) 

 A közös ajánlattételhez eredeti példányban mellékelni kell a konzorcium minden tagja 

által cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amelyben a közbeszerzési eljárás és nyertességük 

esetén a szerződés teljesítése során teljes jogkörrel a konzorciumot képviselő, nevében 

eljáró közös képviselőt megnevezik, továbbá a konzorcium kötelezettségeinek 

teljesítéséért egyetemlegesen, az értékhatár korlátozása nélkül felelősséget vállalnak. 

 Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)-b)-c)-d) pontjaira vonatkozóan (az 

ajánlattételi felhívás kitöltött és cégszerűen aláírt 4. számú melléklete). 

 Kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozat (az ajánlattételi felhívás kitöltött és cégszerűen 

aláírt 2. számú melléklete). (Adott esetben a a 10 % feletti alvállalkozónak és az 

erőforrást nyújtó szervezetnek is be kell nyújtania.) 

 Nyilatkozat ajánlattevőnek a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény szerinti 

besorolásáról (az ajánlattételi felhívás kitöltött és cégszerűen aláírt 3. számú 

melléklete). 

 Ajánlattevő (10 % feletti alvállalkozó) utolsó lezárt üzleti évi mérlege és 

eredménykimutatása (másolatban) 

 Ajánlattevő (10 % feletti alvállalkozó, vagy erőforrásszervezet) érvényes 

cégkivonatának, vagy bírósági nyilvántartásának igazolását tanúsító irat másolata. 

 Az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási jogosultságát igazoló irat másolata, 

(ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó és erőforrásszervezet esetében is) 

 A referenciák ismertetése (ajánlattételi felhívás 7.c. pont szerint), 

 A leszállítandó berendezések ismertetése, műszaki adatainak közlése, 

 Az elvégzendő munka időrendi ütemezése, 

 Az ajánlati árat megalapozó költségkalkuláció, 

 A tárgyalási szakaszban ajánlattevő részéről megtárgyalni kívánt kérdések, 

lényegretörően kifejtett ajánlattevői állásponttal együtt. 
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1. számú Függelék 

 

 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

 

 

 

Alábbiakban a megkötendő szerződés részletes szerződéses feltételeit ismertetjük, amelyek a 

tárgyalások eredményeként módosulhatnak. A konkrét szerződés szövegszerű összeállítására 

a tárgyalás lefolytatása alapján kerül sor.  

 

 

SZERZŐDÉSTERVEZET 

 

 

A szerződés létrejött egyrészről: 

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. 

(székhelye:1065 Budapest, Révay  u. 18., 

adószám:20198950-2-42,  

cégbejegyzés száma: 01-09-917900 ) 

képviseli: Puskás Tamás ügyvezető igazgató  

mint megrendelő, (továbbiakban: Megrendelő), 

 

valamint a 

Cégnév 

Címe: … 

 adószáma: …  

cégjegyzékszám: …, 

képviseli: … 

mint szállító, (továbbiakban: Szállító)  

 

között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények: 

 

1.1. Szerződő felek elöljáróban rögzítik, hogy Megrendelő 2011. évben a 2. pontban felsorolt 

eszközök beszerzése és beszerelése céljából a Kbt. 251.§ (2) bekezdése alapján egyszerű 

közbeszerzési eljárást folytatott le. Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott 

ajánlatokat megvizsgálta, ajánlatokat egymással összevetette és döntését az elbírálást 

követően ajánlattevőkkel a Kbt. előírásai szerint az összegezés megküldésével közölte. 

Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Szállítót lett.  

 

A szerződés elválaszthatatlan részét képezik a közbeszerzési eljárás során keletkezett 

dokumentumok, így különösen: 

 - az ajánlattételi felhívás mellékleteivel és függelékével együtt  

 - az eljárás során adott  kiegészítő tájékoztatás 
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- tárgyalási jegyzőkönyv(ek) 

 - a nyertes ajánlattevő ajánlata 

A fenti dokumentumok a Szerződés elválaszthatatlan részét – 1. számú mellékletét - képezik 

függetlenül attól, hogy azok a jelen szerződéshez ténylegesen – fizikai értelemben - csatolásra 

kerültek-e. 

 

1.2. Jelen szállítási szerződés alapján a Szállító köteles a szerződésben meghatározott 

termékeket a kikötött teljesítési határidőben a Megrendelőnek átadni, a Megrendelő pedig 

köteles a szerződésben részletezett termékeket átvenni és a termékek árát megfizetni, a jelen 

szerződés feltételei szerint.  

 

2. A szerződés tárgya 
 

A szerződés tárgya:  

8 db hidraulikus díszletmozgató gépegység bontása színpad fölötti térben illetve 

kapcsolódó épületrészekből szerviz csatornákból illetve pincéből, az elbontott gép és 

szerelvények elszállítása olaj biztonsági lefejtésével elszállításával.  

8 db terelőkerék, 5 db húzó, valamint 1 db horizont tartó cseréje  

8 db új direktmozgatású elektromos díszletmozgató gépegység gépészeti és 

elektromos tervezése, legyártása, beszerelése, beüzemelése 

 

 

 Jelen szállítási szerződés elválaszthatatlan részét képezik az ajánlattételi felhívásban, a 

tárgyalási jegyzőkönyvben valamint Szállító ajánlatában részletezett teljesítési feltételek. 

 

3. A szerződéses ár  
 

3.1. A fentiekben meghatározott termékek egyösszegű ára: nettó 

_________________________,-Ft + _____________________,-Ft ÁFA, azaz 

_________________________,-Ft. 

 

 

3.2. A fenti ár fix ár, és amelyet a szerződésben vállalt kötelezettségek határidőben, az előírt 

mennyiségben és minőségben történő teljesítésért fizet a Megrendelő. Megrendelő a szerződés 

teljesítése során semmilyen okból nem fogad el áremelési kezdeményezést.  

 

3.3. A szerződéses ár tartalmazza a termék ellenértékét, a termék kezelésével, szállításával, 

rakodásával a teljesítés helyén való beszerelésével, átadásával kapcsolatos minden költséget, 

díjat, illetéket, vámot és adót, áfát, valamint a fuvarköltséget, és mindazt a költséget, amely a 

termék rendeltetésszerű használatát biztosítja, így az üzembe helyezés és a kötelező garancia 

teljesítésének költségeit is. 

 

4. Teljesítés helye, ideje, módja 

 

4.1. A teljesítés helye:  

Centrál Színház 1065 Budapest Révay u. 18.  

 

4.2. A teljesítés ideje:  
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5. Minőség, mennyiség meghatározása, minőségi, mennyiségi kifogásolás rendje 

 

5.1. Felek a minőség és mennyiség tekintetében a szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. 

sz. mellékletben rögzítettek szerint állapodnak meg. 

 

5.2. A minőségi megvizsgálás helye a Megrendelő címe, a mennyiségi és minőségi vizsgálatot 

az átvevőnek kell elvégeznie.  

 

5.3. A Megrendelő vagy az átvevő az észlelt minőségi hibát annak felfedezése után a 

Szállítóval haladéktalanul közölni és egyben szavatossági igényét megjelölni köteles.  

 

6. Garancia, jótállás 

 

6.1. Szállító a termékért a sikeres üzembehelyezés napjától számítottan a termékekért 36 havi 

jótállást vállal. Szállító a termék átadásakor köteles átadni az előírásoknak megfelelő 

garancialevelet, jótállási jegyet. Szállító kötelezi magát, hogy a termékek alkatrészpótlását a 

garancia idő lejárta után még 5 évig biztosítja. 

 

6.2. A garanciaidő alatti meghibásodás esetén a Szállító maximum 2 órán belül köteles a 

helyszínre érkezni és a hiba javítását megkezdeni. Ennek elmulasztása esetén Megrendelő 

jogosult a Szállító költségére mással elvégeztetni a javítást és bizonyítottan felmerülő kárát a 

Szállítóval megtéríttetni.  

 

6.3. Szállító szavatolja az általa szállított termék per- és igénymentességét, továbbá azt, hogy 

az általa szállított, beszerelt és üzembehelyezett berendezések megfelelnek az alábbi 

biztonságtechnikai előírásoknak:  

35/1997. (XII.05.) MKM rendelet - Színházbiztonsági törvény  

47/1999. (VIII.04.) GM rendelet - Emelőgép Biztonsági Szabályzat. 

 

7. Fizetési feltételek:  

 

7.1. Megrendelő a szerződéses árat Szállító számlájának a Kbt. 305.§-ának megfelelően banki 

átutalással teljesít. Szállító a számlája mellékleteként köteles csatolni a hiánytalan teljesítést 

igazoló teljesítésigazolást. Az okmány hiányában Megrendelő a számlát nem köteles 

mindaddig megfizetni, amíg Szállító azt nem pótolja. 

 

7.2. Megrendelő jogosult a 9. pont szerint őt megillető kötbér összegét Szállító számlájából 

levonni, azt a csökkentett összegben kifizetni. 

 

8. Szerződő felek képviselői kapcsolattartás 

 

8.1. Megrendelő részéről: 

Név: Barkovics Zoltán 

Cím: 1065 Budapest, Révay u. 18.  

Telefonszám: 301-2066 

e.mail cím: barkovics@centralszinhaz.hu 

 

8.2. Szállító részéről: 

Név: ………………………………….. 
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Cím: ………………………………….. 

Telefonszám: …………………………. 

e.mail cím: …………………………….. 

 

9. Szerződésszegés: 

 

9.1. Szállító szerződésszegést követ el, ha késedelmesen, vagy hibásan teljesít.  

 

9.2. Késedelmes teljesítés esetén Szállító a késedelem idejére napi 1.000.000,.Ft mértékű, de 

maximum 40% mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni, amelyet Megrendelő a számlából 

jogosult visszatartani. Szállító hibás teljesítés esetén a hibás terméket 30 napon belül köteles 

kijavítani, vagy kicserélni, amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Megrendelő 

jogosult a szerződéstől elállni. Hibás teljesítésnek minősül a termék magyar nyelvű használati 

utasításának, műszaki dokumentációjának, garancialevelének hiánya is. Meghiúsulási kötbér 

jelen szerződés 3.1. pontjában szereplő egyösszegű nettó szerződéses ára 40 %-a. 

 

9.3. A szerződésben vállalt határidő 30 nappal történő túllépése, vagy hibás teljesítése esetén, 

ha a hiba kijavítása a 30 napot meghaladja a Megrendelő választása szerint jogosult a 

szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett a szerződést azonnali hatállyal 

felmondani, vagy a szerződéstől elállni. Megrendelő a kötbér érvényesítésén túlmenően 

követelheti a szerződésszegés miatt keletkezett kárát is. 

 

9.4. Megrendelő szerződésszegést követ el, ha fizetési kötelezettségét határidőben nem 

teljesíti. 

 

9.5. Megrendelő a fizetési késedelem minden napjára a mindenkori jegybanki alapkamat 

kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. Megrendelő a jelen 

szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik arra, hogy a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti 

feltételek teljesülésének esetére az alkalmazandó beszedési megbízás teljesítésére szólóan a 

pénzforgalmi szolgáltatójának feltétel nélküli hozzájárulását, felhatalmazó nyilatkozatát adja, 

azaz a Megbízott a jelen módon adott hozzájárulás, illetőleg felhatalmazó nyilatkozat alapján 

beszedési megbízást nyújthat a Megbízó fizetési számlája terhére. 

 

9.6. Mentesül a Szállító a késedelem alól, ha az vis major (valamely természeti katasztrófa, 

egész országot érintő sztrájk) vagy a Megrendelő olyan tevékenysége, mulasztása, amely a 

Szállító szerződésszerű teljesítését akadályozza.  

 

9.7. Szállító köteles a valós akadályról (annak bekövetkeztéről, okáról, valószínűsíthető 

utalásról) Megrendelőt nyomban írásban értesíteni, és az akadállyal nem érintett teljesítését az 

ésszerű gazdálkodás keretein belül folytatni. 

 

9.8. Megrendelő értesítése, illetve az ok valódiságának hiányában a Szállító mentességre nem 

hivatkozhat.  

 

10. A szerződés módosítása 

 

Jelen szerződést szerződő felek csak a Kbt. 303.§-ának megfelelően, írásban módosíthatják. 

 

11. Eljárás a Szállító fizetésképtelensége esetén 
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Abban az esetben, ha a Szállító fizetésképtelenné válik, vagy adó és egyéb köztartozása 

keletkezik, Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. Ebben az esetben 

Szállító csak a Megrendelő által igazoltan átvett határidőben és kifogástalan minőségben 

teljesített leszállított termék szerződéses árára tarthat igényt, ezt meghaladóan kárigényt nem 

érvényesíthet. 

 

12. Egyéb kikötések  

 

12.1. Amennyiben a szerződés teljesítése érdekében nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) 

projekttársaságot hoznak létre, akkor a Kbt. 304./A §-ban foglalt rendelkezéseket magára 

(magukra) nézve kötelezőnek fogadják el. 

 

12.2. Szerződő felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat, értesítéseiket írásban, ajánlott 

levélben, telefax, vagy távirat útján kötelesek megtenni. 

 

12.3. Szerződő felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket elsősorban 

egymás közötti békés tárgyalások útján rendezik. Amennyiben a tárgyalásaik - azok 

megkezdésétől számított 30 napon belül - nem vezetnének eredményre, felek vitájuk 

eldöntésére alávetik magukat a ……………… Bíróság illetékességének 

 

12.4. Jelen szerződés kizárólag az mellékletivel együtt érvényes. 

 

12.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szállítási szerződésre 

vonatkozó szabályai, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és az egyéb 

vonatkozó jogszabályok az irányadók. 

 

12.6. Jelen szerződés ….., egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, 

melyet szerződő felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt aláírtak. 

 

 

Keltezés 

 

 

 Megrendelő         Szállító  
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2. számú Függelék 

 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

1. 8 db hidraulikus gépegység bontása színpad fölötti térben illetve kapcsolódó 

épületrészekből szerviz csatornákból illetve pincéből; 

2. az elbontott gép és szerelvények elszállítása olaj biztonsági lefejtésével elszállításával; 

3. a leszerelt elbontott régi tartókat a színház meg kívánja tartani ezért ezeket az udvaron 

kérjük deponálni; 

4. 8 db terelőkerekek cseréje; 

5. elektromos tervezés, vezérlőszekrényhez és a vezérlőpulthoz a tápellátás kiépítése 

távműködtetéssel; 

6. az új berendezések gépészeti és elektromos tervezése, legyártása, beszerelése, 

beüzemelése /8 db gépegységre vonatkozóan; 

7. 5 db húzó, valamint 1 db horizont tartójának cseréje erősített kivitelű, dupla csőtartóra 

/állítható kötélbekötésekkel; 

8. az új berendezések leírása műszaki paraméterei: 

a. csőtartók hossza 12 fm 

b. emelési magasság 12 m 

c. lazakötél kapcsolóval szerelt kivitel 

d. terhelhetőség min. 300 kg 

e. elektronikus túlterhelés elleni védelem legyen 

f. végállás kapcsolóval felszerelt hajtómű beépített úthatároló és vészhatároló 

érintkezővel 

g. mozgási sebesség min. 0,8 m/sec. 

h. a gépek sebessége fokozatmentesen szabályozható 

i. két egymástól független fékrendszer 

j. a gépek min. 1 cm-es pontosságú szintkijelzéssel rendelkeznek 

k. pozíciókijelzés mely jelzi a tartó pontos helyét 

l. a gépek egy csoportba összeválaszthatók legyenek és a csoport gépei min. 1 

cm-es pontossággal szinkronban mozoghassanak 

m. a szinkronmozgás elegendő csak a díszlethúzóknál 

n. legyen lehetőség előadás programozásra, ill. az elkészített program tárolására 

o. minden gépegysége legyen hangszigetelt, hogy a jelenlegi halk működés 

fenntartható legyen 

p. érintőkijelzős pult legyen a sok gomb elkerülése végett 

9. 3 év garanciát kérünk 

10. meghibásodás esetén maximum 2 órán belüli helyszínre érkezés és javítás a garanciális 

időn belül 

11. vállalási határidő legkésőbb 2011. október 1.-i átadás. Munkavégzést korlátozó 

körülmény október 1.-ig nincs; 

12. az emelőgépekre vonatkozó előírásokna valamint a színházbiztonsági törvényben 

leírtaknak kell, hogy megfeleljen a berendezés. Az egyéb részekre a szabványossági és 

biztonságtechnikai érvényben lévő szabályozásnak kell megfelelni. A használatbavétel 

előtt írásos szakértői véleménnyel kell átadni a berendezést melyet színpadtechnikai 

emelőgép és igazságügyi szakértő végez. 

 


