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Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési dokumentumot a gazdasági szereplők számára elektronikus úton
korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen teszi hozzáférhetővé.
Budapest, 2015. december 21.
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1.) FEJEZET: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE
1. Bevezetés, általános tudnivalók, az eljárás általános feltételei
Ajánlatkérőnek jelen közbeszerzési dokumentum kiadásával az a célja, hogy a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapelveinek, és rendelkezéseinek figyelembe
vételével minél inkább elősegítse ajánlattevők részére a megfelelő ajánlattételt. Ezen cél elérése
érdekében, az eljárást megindító felhívás (ajánlati felhívás) előírásai mellett a jelen dokumentum
nyújt eligazítást a közbeszerzési eljárásban részt venni kívánó ajánlattevők részére
Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen közbeszerzési dokumentum
rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan;
esetleges ellentmondás vagy szabályozatlanság esetén az ajánlati felhívás rendelkezései tekintendők
elsődlegesnek.
A jelen közbeszerzési dokumentum az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED-adatbankban) 2015.
december 24-én 2015/S 249-453964 számon közzétett ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény
alapján készült.
1.2. Értelmező rendelkezések
Nyílt eljárás:
A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági
szereplő ajánlatot tehet. Ajánlatkérő a Kbt. Második Részében meghatározott, a nyílt eljárásfajára
meghatározott szabályok szerint jár el.
Közbeszerzési dokumentum:
Az Ajánlatkérő, a Kbt. kötelező előírásai szerint továbbá a megfelelő ajánlat benyújtásának
elősegítése érdekében Közbeszerzési dokumentumot készített, amelyet az ajánlati felhívásban
rögzített módon, a megadott internetes elérhetőségen keresztül korlátlanul és teljeskörűen,
térítésmentesen az Ajánlattevők rendelkezésére bocsát.
Amennyiben a Közbeszerzési dokumentum bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű
és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt
minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is
szerepel mellette.
1.3. A közbeszerzési eljárás időbeli ütemezése
Ajánlati felhívás feladásának napja:
Az ajánlati felhívás közzétételének napja:
Ajánlatok benyújtása (ajánlattételi határidő):
Az ajánlatok felbontása (határidő):
Szerződéskötés tervezett időpontja:
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2015. december 21.
2015. december 24.
2016. január 25., 10:00 óra
2016. január 25., 10:00 óra
az írásbeli összegezés [Kbt. 131. § (6)
bekezdés] megküldése napját követő tíz
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napos időtartam lejárta utáni első
munkanap, kivéve a Kbt. 131. § (8)
bekezdés a) pontjában foglalt esetet.
1.4. Az Ajánlattevők kiválaszthatósága
A jelen közbeszerzési eljárásban mindazon érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet, amely
megfelel az előírt, szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági feltételeknek.
A közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. [Kbt.
57. § (2) bekezdése]
1.5. Dokumentumkezelés
A benyújtott ajánlat egy eredeti és másolati példányait az Ajánlatkérő a szerződés teljesítésétől
számított 5 évig megőrzi. [Kbt. 46. § (2) bekezdés].
1.6. Üzleti titok, nyilvánosság biztosítása:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2010. évi V. törvény (Ptk.) 2:47. §-ában így meghatározott
fogalom. A Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevő gazdasági szereplő az ajánlatban,
hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot
(ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
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 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
nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt.
44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles
felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. [Kbt. 44. §
(4) bekezdés].
A Kbt. 45. § (1) bekezdése értelmében az adott eljárásban részt vett ajánlattevő az ajánlatok
elbírálásáról készített összegezés megküldését követően kérheti, hogy más gazdasági szereplő
ajánlatának - ideértve a hiánypótlást, felvilágosítást, valamint a 72. § szerinti indokolást is - üzleti
titkot nem tartalmazó részébe betekinthessen. Az iratbetekintésre vonatkozó kérelemben a gazdasági
szereplő köteles megjelölni, hogy milyen feltételezett jogsértés kapcsán, az ajánlat mely részébe kíván
betekinteni. Az iratbetekintést munkaidőben, a kérelem beérkezését követő két munkanapon belül
kell biztosítani. A betekintést az ajánlatkérő a gazdasági szereplő által megjelölt feltételezett
jogsértéshez kapcsolódó jogérvényesítéséhez szükséges mértékben köteles biztosítani. Más gazdasági
szereplő ajánlatának teljes körű átvizsgálása a betekintés körében nem lehetséges.
Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére az eljárás eredményének megküldését
követően köteles külön tájékoztatást adni a nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz
viszonyított előnyeiről a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, figyelembe véve a
nyertes ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő érdekeit is.
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Amennyiben ajánlattevő ajánlata üzleti titkot tartalmaz, akkor az ajánlatkérő javasolja azt önálló
kötetben elhelyezni, annak érdekében, hogy az üzleti titok védelme érdekében a szükséges
intézkedéseket meg tudja tenni.
1.7. Az ajánlat költségei
Az ajánlat kidolgozásával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az
Ajánlattevőt terheli. Az Ajánlatkérő nem tartozik megtéríteni az Ajánlattevőnek az ajánlat
elkészítésével összefüggésben felmerült bármely kiadásait.
1.8. Kizáró okok
Az Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban meghatározta a kizáró okokat. A kizáró okok fenn nem állását
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint kell igazolni, az igazolásokat az Ajánlattevőknek az
ajánlathoz csatolnia kell.
1.9. Az Ajánlattevő alkalmassága
Az Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban meghatározta az Ajánlattevővel, közös ajánlat esetén minden
Ajánlattevővel szemben támasztott pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági feltételeit.
Az alkalmasság igazolásához szükséges adatokat, információkat, dokumentumokat az
Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell.
A gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági
szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt
alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük
az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. Az alkalmassági követelményeknek
való megfelelésről a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 21. számú melléklete szerinti részletességű nyilatkozatot köteles
tenni.
Nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő,
- az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb
releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kéri a releváns
igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások
közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások
tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. A magyarországi ilyen
nyilvántartások listájának az e-Certis rendszerben való közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság
gondoskodik.
1.10. Közös ajánlattétel, közös vállalkozás
Több Ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot, és az Ajánlatkérő nem köti ki nyertesség esetére
gazdasági társaság alapítását. [Kbt. 35. § (1) bekezdés]
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban
a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A
közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők
megjelölését. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen
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felelnek. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta
után változás nem következhet be.
Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) nem teszi lehetővé.
A Kbt. 36. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban, illetve
ugyanazon rész tekintetében:
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7)
bekezdés].
Fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő javasolja az Ajánlattevőknek, hogy az ajánlatukba bevonni kívánt
közös Ajánlattevőtől, és alvállalkozótól kérjenek nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy más
ajánlatban nem vesznek részt.
1.11. Az ajánlati kötöttség
Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételekhez,
az ajánlattevő pedig az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától kötve van. Az
ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított harmincadik nap [Kbt. 81. §
(1) bekezdés].
Ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az
eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön, felkérheti
az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati
kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti
időpontjától számított hatvan napot. Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha
valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját
követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni [Kbt. 70.
§ (2) bekezdés].
1.12. Aláírásra jogosult személy
Az Ajánlattételi és teljességi nyilatkozatot, és az ajánlat részeként benyújtott minden nyilatkozatot, a
közbeszerzési eljárásban résztvevő Ajánlattevőnek, alvállalkozónak és az alkalmasság igazolásában
résztvevő gazdasági szereplőnek cégszerűen kell aláírnia. A cégszerű aláírás igazolása érdekében az
ajánlathoz csatolandó cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy
a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája. Amennyiben az
ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az
ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult
általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. A folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
1.13. A közbeszerzési eljárás nyelve
Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más
nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be. Az
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ajánlathoz csatolt bármely idegen nyelvű dokumentumot az ajánlattevő általi felelős fordításban is
mellékelni kell.
1.14. A közbeszerzési dokumentum
A közbeszerzési dokumentum összetétele
1.) Fejezet: Útmutató az Ajánlattevők részére
2.) Fejezet: Közbeszerzési műszaki leírás
3.) Fejezet: Szerződéstervezet
4.) Fejezet: Mellékletek, nyilatkozatminták, formanyomtatványok
5.) Fejezet: Részletes ártáblázat
A közbeszerzési dokumentum bizalmas jellege
Az Ajánlattevő köteles a közbeszerzési dokumentumban foglalt információkat bizalmasan kezelni és
harmadik fél részére csak annyit adhat át ezekből, amennyire a harmadik félnek a közbeszerzés
tárgyának egy részére adandó árajánlat elkészítéséhez szüksége van.
A közbeszerzési dokumentum, azok egyes részei, vagy a közbeszerzési dokumentum másolati
példányai, illetve azok részei kizárólag a dokumentumokban feltüntetett rendeltetési célnak
megfelelően használhatóak fel.
1.15. További kiegészítő tájékoztatás az eljárás során
Az ajánlattételi időszak folyamán az Ajánlattevők a megfelelő ajánlattétel érdekében, az Ajánlati
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő (értelmező)
tájékoztatást kérhetnek az Ajánlatkérőtől [Kbt. 56. § (1) bekezdés].
A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi
határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal kell megadni.
Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál
később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia.
Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja a fenti határidőben megadni, vagy a kiegészítő
tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, az 52. § (4)
bekezdése szerint kell eljárni.
Kérdéseket (kiegészítő tájékoztatáskérést) az Ajánlati felhívás A-mellékletében megadott
címre, a válaszadás megkönnyítése érdekében e-mailben, szerkeszthető formában (doc
formátumban) is el kell juttatni.
A közbeszerzési időszak folyamán valamennyi közlést írásban kell eljuttatni az Ajánlatkérőhöz.
Közlések semmilyen más formában nem fogadhatóak el.
A kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők
esélyegyenlőségét. A tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé kell tenni vagy meg kell küldeni
valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte, a
több szakaszból álló eljárások ajánlattételi szakaszában és a nem hirdetménnyel induló közbeszerzési
eljárás esetében pedig valamennyi ajánlattételre vagy részvételre közvetlenül felhívott gazdasági
szereplő részére. A kiegészítő tájékoztatás megadása során az ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a
kérdést melyik gazdasági szereplő tette fel, valamint hogy válaszát az ajánlatkérő mely gazdasági
szereplőknek küldte még meg.
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A kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében kell számozni. A kiegészítő tájékoztatások
kézhezvételét az Ajánlattevő köteles haladéktalanul visszaigazolni. A kiegészítő tájékoztatások
kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az Ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a
kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul határidőre.
Az esélyegyenlőség elvére tekintettel a kiegészítő tájékoztatás kizárólag az ajánlati felhívás és
közbeszerzési dokumentum tartalmára vonatkozhat. Ennek megfelelően ajánlatkérőnek nem áll
módjában olyan kérdésekre választ adni, mely a vonatkozó jogszabályok ismertetésére,
értelmezésére, vagy az ajánlatok előzetes jogi értékelésére vonatkozik.
1.16. Az ajánlattételi határidő módosítása
Az Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (3) bekezdése alapján az Ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi
határidőt indokolt esetben egy alkalommal módosíthatja (meghosszabbíthatja), melyről egyidejűleg
az Ajánlattevőket írásban tájékoztatni kell.
A beérkezési határidőt csak hosszabbítani lehet, az ajánlati, ajánlattételi, illetve részvételi felhívás
módosítására vonatkozó szabályok alkalmazásával [Kbt. 55. §].
Az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt,
a) ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 57. §-ban
meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben [57. § (2) bekezdés]
teljesíteni, vagy
b) ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja.
A meghosszabbítás mértékének arányban kell állnia a kiegészítő tájékoztatásban közölt
információk vagy a változtatás jelentőségével. A b) pontban foglalt esettől eltérően nem köteles
az ajánlatkérő a határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem
jelentős és a módosítás megküldése az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártának napját
megelőző legkésőbb tizedik, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladása az
ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb tizennegyedik napra
esik. Nem jelentős a közbeszerzési dokumentumok módosítása, ha nem befolyásolja a részvételi
jelentkezések vagy ajánlatok időben történő megfelelő előkészítését.
1.17. Az Ajánlati felhívás módosítása
Az Ajánlatkérő a Kbt. 55. §-a alapján módosíthatja az ajánlati felhívásban illetőleg a közbeszerzési
dokumentumban meghatározott feltételeket, melyről egyidejűleg az Ajánlattevőket írásban
tájékoztatni kell. Ha az ajánlatkérő olyan felhívás tartalmát (ideértve a határidők hosszabbítását is)
kívánja módosítani, amelyet hirdetményben közzétettek, az ajánlattételi határidő lejártáig hirdetmény
közzétételével módosíthatja a felhívásban meghatározott feltételeket. A hirdetmény közzétételével
egyidejűleg tájékoztatni kell azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt
érdeklődésüket jelezték, így különösen akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték
vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az
eredeti dokumentumokkal megegyező helyen köteles közvetlenül elektronikusan elérhetővé tenni.
1.18. Az Ajánlati felhívás visszavonása
Az Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján az ajánlattételi határidő lejárta előtt az Ajánlati
felhívást visszavonhatja, melyről egyidejűleg az Ajánlattevőket írásban tájékoztatni kell. Ha az eljárást
megindító felhívást hirdetményben közzétették, az (1) bekezdés szerinti határidő lejárta előtt a
visszavonásról hirdetményt kell feladni és egyidejűleg tájékoztatni kell azokat a gazdasági szereplőket,
akik az ajánlatkérőnél érdeklődésüket jelezték.
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2. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE
2.1. Az ajánlat elkészítése
Az Ajánlattevőnek magyar nyelven, az előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kell
elkészítenie az ajánlatát.
Az ajánlatot 1 példányban papír formátumban, a nyilatkozatot tartalmazó helyeken cégszerű
aláírásával ellátva, bekötve vagy fűzve kell elkészíteni és közös, zárt borítékban/csomagban kell
benyújtani, az alábbi szöveg, adat feltüntetésével:
"A műszaki leírásban foglalt
követelményeknek megfelelő, földtörténeti kiállításhoz kapcsolódó tárgyak, illetve
különböző állatokat megjelenítő testrekonstrukciók (modellek) bérlete, illetve vétele Ajánlat”, „Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”. Az eredeti, aláírt ajánlatot - a
papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban - beleértve az
összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb. *.pdf formátumba (jelszó nélkül olvasható, de nem
módosítható módon) beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is be kell nyújtani a
papír alapú példánnyal közös csomagolásban. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával
kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak
akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig
sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az
ajánlattevőt terheli.
A benyújtásra kerülő ajánlat kötelező tartalmát a Közbeszerzési dokumentum 4.) Fejezete
tartalmazza.
2.2. Szerződés
A közbeszerzési dokumentum tartalmazza azt a Szerződéstervezetet, amelyet az Ajánlatkérő a
nyertes Ajánlattevővel meg kíván kötni.
3. AZ AJÁNLAT BEADÁSA
3.1. Az Ajánlat beadása
Az Ajánlattevő köteles biztosítani, hogy ajánlata megfeleljen az Ajánlati felhívás és a közbeszerzési
dokumentum formai és tartalmi követelményeknek, és határidőben beérkezzék.
Amennyiben az Ajánlattevő az ajánlatát postai úton nyújtja be, az evvel járó kockázatot az
Ajánlattevő saját maga viseli. (Az ajánlatot tartalmazó boríték/csomag elvesztése, megsérülése,
lezárásának megszűnése, a kézbesítés elkésettsége stb.) Postai úton való feladás esetén az ajánlatot
tértivevénnyel kell feladni, az átvétel időpontjának pontos megállapíthatósága érdekében. Az
Ajánlatkérő azonban javasolja az ajánlat személyes benyújtását.
3.2. Az ajánlat felbontása
Az ajánlattételi határidő lejártakor, az Ajánlatkérő a beérkező ajánlatot nyilvánosan felbontja. [Kbt.
68. § (1) bekezdés].
A bontási eljárás során ismertetésre kerül az Ajánlattevő neve, székhelye, valamint a megajánlott
vállalási díj, valamint az értékelésre kerülő részszempontok számszerűsíthető adatai. A bontási
eljárásról jegyzőkönyv készül, a bontási jegyzőkönyv az Ajánlattevő részére a bontást követően lesz
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megküldve, legkésőbb öt napon belül [Kbt. 68. § (2)-(6) bekezdés].
4. AZ AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSE
4.1. Az ajánlat értékelése
Az ajánlat felbontását követően az Ajánlatkérő által létrehozott Bíráló Bizottság megkezdi az ajánlat
értékelését.
Az értékelés menete a következő:
Az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az
ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági
szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények,
a kizáró okok és a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére köteles az egységes
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb
tekintetben a részvételi jelentkezés és az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71-72.
§ szerinti bírálati cselekményeket elvégezni.
A megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő
tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító
felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az
alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Ha az ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem
megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az
ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra
figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti az
igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet
meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok tekintetében az e
törvényben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett.
Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4)
bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő
meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az
ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az
eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az e
bekezdés szerinti lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve
valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje
nem változik.
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az ajánlatkérő a 69. §tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről
szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4)
bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
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Hiánypótlás biztosítása:
Összhangban a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglalt előírásokkal az Ajánlatkérő hiánypótlási
lehetőséget biztosít.
Számszaki hiba kezelése:
Amennyiben az Ajánlatkérő az ajánlat értékelése során, az ajánlati árak ellenőrzésekor számszaki
(számítási) hibát talál az ajánlatban, akkor a Kbt. 71.§ (11) bekezdése szerint fog eljárni.
4.2. Nyertes ajánlattevő kiválasztása
Csak a pénzügyileg-gazdaságilag és műszakilag-szakmailag alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatai
kerülnek részletes értékelésre.
Az ajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kiválasztása, a
Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint:
Az ajánlatok összehasonlításának alapját a közbeszerzés tárgya szerinti modelleknek a meghatározott
időtartamra vonatkozó bérletének egyösszegű nettó díjának, illetve a vételi jog alapján gyakorolt
megvételük esetére kikötött nettó vételár összege képezi. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF)
kifejezve kell ajánlattevőnek megadnia a részletes ártáblázat megfelelő kitöltésével, ennek
megfelelően kell a Felolvasólapon a teljes bérleti díjat és a vételi árat együttesen magába foglaló
összesített ajánlati árat feltüntetni, amely összeg a szerződés időtartama alatt kötöttnek
tekintendők és minden, a szerződésszerű teljesítés érdekében felmerülő költséget magában kell
foglalnia).
4.3. Aránytalanul alacsonynak értékelt ellenszolgáltatás
Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat,
valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban
értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony
összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak
valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében. Az ajánlatkérő az aránytalanul alacsony ár
vonatkozásában a Kbt. 72. §-a előírásai szerint jár el.
4.4. Lehetetlen vagy túlzott kötelezettségvállalás
Ha az ajánlatnak valamely egyéb eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalás, az
ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban
kérni. Az ajánlatkérő a Kbt. 72. §-a előírásai szerint jár el.
4.5. Az eljárás eredménye
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták
szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának
befejezésekor az írásbeli összegezést minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy
elektronikus úton megküldi [Kbt. 79. § (1-(2) bekezdés].
Amennyiben az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy minden feltétel rendelkezésre áll az ajánlat
elfogadásához, akkor az Ajánlati felhívásban rögzített időpontban megküldi az Ajánlattevőknek az
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eljárás eredményéről készített írásbeli Összegezést.
Az ajánlatkérő az írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított
huszadik napig, a részvételi szakaszról készült összegezés esetén az ajánlattételi határidő lejártáig egy
alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni,
továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve ha az eredeti állapot nem állítható helyre, a
szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az
eredmény (eredménytelenség) jogszabálysértő volt és a módosítás a jogszabálysértést orvosolja. Ha a
módosítás során az ajánlatkérő a részvételi jelentkezés érvénytelenségéről szóló tájékoztatást
visszavonja, új ajánlattételi határidő kitűzésével jogosult a részvételre jelentkezőnek ajánlattételi
felhívást küldeni Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus
úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni
Az ajánlatokról készült írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, számvagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is
kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést az ajánlatkérő legkésőbb az eljárás eredményének
megküldését követő tíz napon belül köteles egyidejűleg megküldeni az összes ajánlattevőnek.
5. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
5.1. A szerződés megkötése
A Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a
nyertes ajánlattevővel - közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel - kell írásban megkötni a
közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának
megfelelően.
Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése
esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
A nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése
napjától számított harminc - építési beruházás esetén hatvan - nappal meghosszabbodik.
Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség a Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti időtartama
alatt köteles megkötni. Ha e törvény másként nem rendelkezik, nem köthető meg azonban a
szerződés az írásbeli összegezés - ha az összegezés javítására kerül sor és az eljárás
eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat
módosul, a módosított összegezés - megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig, a 115.
§ szerinti eljárás esetén az írásbeli összegezés megküldése napját követő öt napos időtartam
lejártáig.
A Kbt. 131. § (6) bekezdéstől eltérően az ott rögzített tíz-, illetve ötnapos időtartam letelte előtt
is megköthető a szerződés,
a) ha a nyílt eljárásban, a hirdetménnyel induló, egy szakaszból álló koncessziós beszerzési
eljárásban vagy a 117. § szerint lefolytatott, egy szakaszból álló eljárásban csak egy ajánlatot
nyújtottak be;
b) ha a meghívásos, a tárgyalásos eljárás, a versenypárbeszéd, az innovációs partnerség eljárása
során, a dinamikus beszerzési rendszer alapján történő szerződéskötés érdekében, a
hirdetménnyel induló, több szakaszból álló koncessziós beszerzési eljárásban vagy a 117. § szerint
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lefolytatott, több szakaszból álló eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be, és ha az eljárásban
volt érvénytelen részvételi jelentkezés vagy sor került kizárásra, az erre vonatkozó döntés ellen a
jogorvoslat kezdeményezésének határideje az érintettek számára lejárt, vagy a döntést a
Közbeszerzési Döntőbizottság jogszerűnek ítélte;
c) ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a 98. § (2) bekezdés e) pontja alapján indították;
d) a keretmegállapodás alapján történő beszerzés esetében, kivéve, ha a közbeszerzés a verseny
újranyitásával valósul meg, és ennek során több ajánlatot nyújtanak be;
e) ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a 98. § (2) bekezdés c)-d) pontja, (3)
bekezdése vagy (4) bekezdés b)-d) pontja alapján, egyetlen ajánlattevő felhívásával a 98. § (5)
bekezdése szerint vagy a hirdetmény nélküli koncessziós beszerzési eljárást a 128. § (1) bekezdése
a) pontja alapján indították, és a 152. § (3) bekezdése szerinti határidőben a Közbeszerzési
Hatóság elnöke nem élt a jogorvoslati eljárás megindításának jogával;
f) ha a 115. § szerinti eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be.
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben mentesül a szerződés
megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevő a Kbt. 131. § (5)
bekezdésben meghatározott időtartam alatt akkor mentesül szerződéskötési kötelezettsége alól
(szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés
megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény
miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a
szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye.
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2.) FEJEZET: KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS
Közbeszerzési műszaki leírás

A műszaki leírásban foglalt követelményeknek megfelelő, A műszaki leírásban foglalt
követelményeknek megfelelő, földtörténeti kiállításhoz kapcsolódó tárgyak, illetve különböző
állatokat megjelenítő testrekonstrukciók (MODELLEK) BÉRLETE, ILLETVE VÉTELE
(helyszíni átadása, szakszerű telepítése, üzembe helyezése) vételi jog kikötésével.
Az őslény modellek típusai, műszaki paraméterei:
Modell megnevezése
Ornithosuchus
Plateosaurus
Plateosaurus ásatási felület
Apatosaurus ágaskodó
Europasaurus
Europasaurus fiatalabb
Stegosaurus
Diplodocus
Diplodocus fiatalabb
Ceratosaurus
Pterodactylus repülő
Allosaurus fiatalabb
Deinonychus
Iguanodon fiatalabb álló
Iguanodon fiatalabb fekvő
Iguanodon fészek kicsikkel
Triceratops
T-Rex
Pachycephalosaurus
Triceratops bébi fekvő
Photohead
Troodon
Stegosaurus bébi
Velociraptor
Spinosaurus

mennyiség
(db)
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
3
1
3
1
1
1

hosszúság
(méter)
4,1-4,3
7,1-7,2
4,5-4,6
7,2-7,3
5,5-5,6
1,8-2
6,5-7
23-23,15
3,0-3,2
6,2-6,4
2-2,8
5,8-6
3,0-3,2
5,0-5,1
4,3-4,5
1-1,3
8,6-8,7
12,8-13
3,8-4
1,3-1,5
1,8-2
1,8-2
1,3-1,4
1,5-2
9,5-9,6

A modellek festésér vonatkozó előírások:
alapozó: két rétegű
színes festék: alapréteg: 1 réteg, színező réteg: 1 réteg.
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szélesség
(méter)
0,4-0,5
0,9-1
2,2-2,3
1,5-1,6
1-1,1
0,30-0,35
1,2-1,4
1,6-1,8
0,5-0,6
1-1,1
1,8-2
0,8-0,9
0,45-0,6
0,8-1
1,15- 1,3
1-1,3
1,85-2
1,6-1,65
1,0-1,1
1,1-1,2
1,0-1,1
0,3-0,35
0,25-0,3
0,35-0,4
2,0-2,2

magasság
(méter)
0,96-1,1
1,8-1,9
0,15-0,2
5,6-5,8
1,7-1,8
1,0-1,1
3,2-3,4
5,35,5
0,9-1,1
2,5-2,55
0,2-1,5
1,7-1,8
1,5-1,65
2,0-2,2
1,0-1,2
0,40
3,35-3,4
4,0-4,2
1,8-2
0,55- 0,6
1,7-1,8
1,1-1,2
0,65-0,7
1,0-1,1
3,5-4

súly (kg)
48-51
128-130
73-75
345-350
98-100
42320,00
248-250
990-995
28-30
155-160
13-15
88-90
60-62
88-90
78-80
10-50
380-382
635-640
100-120
18-20
68-70
28-30
15,5-16
19-20
340-350
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Magas UV ellenállás, ami ellenáll az időjárás viszontagságainak, vízálló, oldószer álló,
hőmérsékleti ellenállás (150 °C folyamatos terhelés, rövid ideig akár 180 °C)
DIN 53151 szabvány szerinti felelősség, DIN 67530 szerinti fényesség.
kötőanyag: akril poliuretán rendszer
szárazanyag tartalom: 51-57 tömeg%
DIN 51757 szabvány megfelelő fajsúly (1-1,2 kg/l)
Modelltől függő áttetsző lakkozású: megnövelt ellenállású (UV, időjárás, víz) és fokozott tartósság
Az anyagok minőségi és igazolási feltételei: minden felhasznált anyag meg kell, hogy feleljen az
Európai Unió minőségi feltételeinek.
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3.) FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET
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BÉRLETI ÉS ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS
- tervezet amelyet létrejött egyrészről a
Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
Cím:
8200 Veszprém, Kittenberger u. 17.
Képviseli:
Török László ügyvezető
Adószám:
20970383-2-19
Számlavezető pénzintézet:
Kinizsi Bank Zrt.
Bankszámlaszám:
73200189-11303802
(a továbbiakban: Bérlő)
másrészről a
[*]
Székhely:
Képviseli:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Számlavezető pénzintézet:
Számlaszám:

[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]

(a továbbiakban: Bérbeadó)
(a továbbiakban a Bérlő és Bérbeadó önállóan: Fél; együttesen: Felek vagy Szerződő Felek)
között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
ELŐZMÉNYEK
A Bérlő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján az
Európai Unió Hivatalos Lapjában 2015/S 249-453964 azonosítószámon, 2015. december 24-én
közzétett ajánlati felhívást tartalmazó hirdetménnyel nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le "A
műszaki leírásban foglalt követelményeknek megfelelő, földtörténeti kiállításhoz kapcsolódó
tárgyak, illetve különböző állatokat megjelenítő testrekonstrukciók " tárgyában.
Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, döntését az elbírálást
követően meghozta és arról az írásbeli összegezés megküldésével az ajánlattevőket tájékoztatta. A
Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint Bérbeadó nyújtotta be a bírálati
szempont szerinti legkedvezőbb, legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot,
így a Bérbeadó szerzett jogot arra, hogy a jelen bérleti szerződést (a továbbiakban: Szerződés)
megkösse.
A Felek a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása és dokumentációja – melyek jelen Szerződés 1.
számú mellékletét képezik – és a Bérbeadó ajánlata alapján – mely jelen Szerződés 2. számú
mellékletét képezi – kötik meg a Szerződést.
1.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA
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1.1.

A jelen szerződés tárgya az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott
követelményeknek megfelelő, földtörténeti kiállítási helyszínen történő kiállítás céljából
őslények különböző fajtáit megjelenítő testrekonstrukciók (modellek) határozott
időtartamú bérlete, illetve 1 db modell esetében annak megvétele.

1.2.

Bérlő a bérlet tárgyát kizárólag az alábbi kiállítási helyszínen történő kiállítás céljából bérli:
Kittenberger Kálmán Nonprofit Kft (Zoo Veszprém) Magyarország, 8200 Veszprém,
Kittenberger út 17.

1.3.

Bérlő tisztában van és egyetért azzal, hogy a bérelt tárgyak színárnyalata és testtartása a
mintaképen (pl. Bérbeadó értékesítési listáin, a honlapon vagy a jelen szerződésben ill. a
kiállítási tárgyak jegyzékében) szereplő bemutatott tárgyaktól például színében vagy
testtartásában eltérhet (de típusában nem).

1.4.

Felek vételi jogot kötnek ki a bérlet tárgyát képező modellek minden egyes tagja
vonatkozásában. A vételi jog alapján Bérlő jogosult egyoldalú nyilatkozattal a bérlet
tárgyát képező modellek mindegyikét vagy csak egyes tagjait a kikötött vételár megfizetése
mellett megvásárolni.
2.

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

2.1.

Bérlő a modelleket 2016. április 1-től október 31-ig tartó időszakra veszi bérbe. A bérlet
időtartama kiterjed a kiállítás időtartamára, valamint a bérlet tárgyának leszállításához,
felépítéséhez és lebontásához, valamint visszaszállításához szükséges időtartamra.

2.2.

Bérlő legkésőbb 2016. június 15-ig a Bérbeadó felé megtett írásbeli nyilatkozattal jogosult
gyakorolni vételi jogát a modellek minden egyes tagja vonatkozásában.
3.

A BÉRLETI DÍJ, VÉTELÁR

3.1.

A Bérlő a Bérbeadó részére a jelen Szerződésben meghatározott modellek bérletéért
bérleti díjat (a továbbiakban: „bérleti díj”) köteles fizetni. A bérlet teljes időtartamára
vonatkozó, valamennyi modellre kiterjedő bérleti díj összege [*] + ÁFA, azaz [*] Euró
plusz általános forgalmi adó.

3.2.

A vételi jog gyakorlása esetén fizetendő összesített vételár összege [*] + ÁFA, azaz
[*]Euró plusz általános forgalmi adó.

3.3.

1 db Spinosaurus modell vételár összege [*] + ÁFA, azaz [*]Euró plusz általános
forgalmi adó.

3.4.

A bérleti díjat Bérlő számla ellenében legkésőbb egy héttel a szállítási határidőt
megelőzően utalja el Bérbeadónak.

3.5.

Amennyiben Bérlő nem tartja be a megállapodott fizetési határidőket és Bérlő Bérbeadó
írásbeli felszólítása ellenére nem teljesíti a megállapodott fizetéseket a kitűzött
póthatáridőre, Bérbeadó jogosult a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására. Az
addig teljesített kifizetések visszatérítésére nem kerül sor, hanem ezeket az addig igénybe
vett szolgáltatás bérleti díjának tekintik. Ugyanez érvényes azokra a kifizetésekre, amelyek
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az azonnali hatályú felmondást megelőzően esedékessé váltak, amelyeket azonban Bérlő
még nem teljesített. Minden nyitott követelés azonnal esedékessé válik a Bérbeadónak
történő megfizetésre. A Bérlő fizetési késedelme esetén a Bérbeadó jogosult a Ptk. 6:155.
§ szakasza szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni a Bérlővel szemben.
3.6.

A bérleti díj nem tartalmazza:
-

-

3.7.

a biztosítást (Bérlő a szerződés további részében szabályozottaknak megfelelően
igazolja Bérbeadó felé a megfelelő biztosítási fedezetet a kiállítási tárgyak
védelmére)
a bérlet tárgyának és a kiállítási területnek a dekorálását
a modellek szállítását
a felépítéshez szükséges anyagokat, gépeket (pl. darut vagy villástargoncát) és
segédeszközöket (létrák és állványok rendelkezésre bocsátása). A megfelelő
darut a felépítés és bontás alatt. A rendelkezésre bocsátandó gépekkel szemben
támasztott szükséges követelményeket Bérlő kellő időben egyezteti
Bérbeadóval.

Megfelelően irányadó még a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak.1

4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

1

FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A bérlet tárgyának felépítéséhez szükséges rendészeti és közigazgatási hatósági
engedélyek, feltételek, kérelmek vagy utasítások beszerzése Bérlő feladata.
A felépítés és bontás időtartamára megfelelő jogosultsággal rendelkező kapcsolattartónak
rendelkezésre kell állnia. A szükségtelen késedelem következményei Bérlőt terhelik.
A szállítójárművek a szállítás ill. felépítés helyére történő behajtásához a megközelítési
útvonalnak szabadon bejárhatónak kell lennie. A megfelelő útszélességet, áthaladási
magasságot, burkolati szilárdságot Bérlőnek kell biztosítania. A lezárásokat és egyéb
útakadályokat Bérlőnek időben meg kell szüntetnie. Biztosítani kell a parkolóhelyet és
fordulási lehetőségeket a kamionok és a fuvarozó szállítójárművei, valamint a felépítő
csoport számára. A felépítés napján a kiállítási területhez vezető valamennyi ajtónak,
folyosónak, útnak stb. szabadon hozzáférhetőnek kell lennie. A kiállítási terület a
felépítésre alkalmas kell, hogy legyen és azt megfelelően elő kell készíteni.
A bontás napján a bérlet tárgyát és a kiállítás helyszínét a dekoráció bontásával lő kell
készíteni és olyan mértékben kell hozzáférhetővé tenni, hogy a kiállítási tárgyak
akadálytalan bontása lehetséges legyen. A modelleket, kiállítási tárgyakat, kiállítási táblákat
stb. Bérlőnek tiszta állapotban kell visszaadnia, azaz a dekoráció mint például mulcsolt
fakéreg, homok, műhó, adott esetben matrica, felirat, felfestés (firka) stb. minden
maradványát el kell távolítani.

Bérbeadó nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és amelyek a Bérbeadó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
továbbá a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Bérlő számára
megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Bérlőt haladéktalanul értesíti.

19/44

Közbeszerzési dokumentum
" Földtörténeti kiállításhoz kapcsolódó tárgyak, illetve különböző állatokat megjelenítő testrekonstrukciók
(modellek) bérlete, illetve vétele”

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.
4.13.
4.14.

4.15.

Amennyiben súlyos szennyeződésről vagy sérülésről van szó, akkor a tárgyak önálló
kijavítását/átdolgozását nem szabad Bérlőnek elvégeznie. Ilyen esetben Bérlő köteles
tájékoztatni Bérbeadót az adott sérülésekről/szennyeződésekről és Bérbeadóval
egyeztetve szakcéget köteles megbízni, amely Bérlő költségére elvégzi az átdolgozást.
A fenti felépítési és bontási feltételek teljesítésének teljes vagy részleges hiányából eredő
késedelemmel vagy tisztítással járó ráfordításokat, például a kiállítási tárgyak
visszajuttatásánál rendelkezésre tartott személyzet vagy a további bérbeadás késedelme
folytán felmerülő ráfordításokat Bérlőnek kiszámlázzák, ezeket a tételeket a számlázást
követően haladéktalanul ki kell egyenlíteni.
A bérelt modelleket Bérlő a megállapodott időpontig juttatja vissza. Késedelmes
visszajuttatás esetén Bérlő teljes mértékben viseli Bérbeadó ebből származó és a
szerződésnek megfelelő ráfordításait. Bérbeadó jogosult további kártérítési igény
érvényesítésére.
Bérlő a bérlet teljes időtartama alatt minden tekintetben felel a teljes kiállításért és a bérlet
tárgyához kapcsolódó bárminemű vagyoni kárért, személyi sérülésért és/vagy anyagi
kárért, valamint minden ebből eredő kártérítési igényért. Bérlő e tekintetben mentesíti
Bérbeadót mindennemű saját igénye és harmadik személy igényei, valamint kárigények
áthárítása alól.
Bérlő köteles a bérlet tárgyát minden kockázatra kiterjedő „All Risk” biztosítással
biztosítani a szállítás során és a bérlet teljes időtartama alatt fenyegető valamennyi
kockázat, így többek között tűz, baleset, rongálás, vihar stb. okozta mindennemű sérülés
és
megsemmisülés
valamint
teljes
vagy
részleges
lopás
stb.
ellen.
A biztosítást megfelelő összeggel kell megkötni. A biztosítási kötvényt Bérbeadó javára
kell kiállítani és a biztosítási díjat a bérlet teljes időtartamára előre kell megfizetni. A
biztosítási kötvény eredeti példányát vagy a megkötött biztosításra vonatkozó igazolást az
első szállítási időpontot megelőzően kell a befizetés igazolásával Bérlőnek átadni.
A bérlet teljes időtartama alatt Bérlő viseli a kockázatot, például a sérülés, lopás
kockázatát, valamint a közlekedésbiztonság szavatolásának kötelezettségét. Bérlő köteles a
bérlet tárgyának épségét naponta ellenőrizni és főként nagyméretű modelleknél ellenőrzi
azok stabilitását.
Sérülés esetén valamennyi felmerülő javítási költséget teljes mértékben Bérlő viseli.
A bérlet tárgya egy vagy több darabjának elvesztése esetén Bérlő a veszteséget az 1. sz.
mellékletben – Kiállítási tárgyak jegyzéke – szereplő ár megfizetésével köteles
kiegyenlíteni. Felek azonban kifejezetten egyetértenek abban, hogy avulás beszámítása
nem jön számításba és hogy Bérlő e tekintetben köteles az új árra vonatkozó biztosítást
kötni a kiállítási tárgyak megsemmisülése és elvesztése esetére és a kiállítási tárgyak
leszállítását megelőzően köteles Bérbeadó rendelkezésére bocsátani a megfelelő biztosítási
kötvény eredeti példányát.
A bérlet tárgyának sérülését vagy elvesztését haladéktalanul jelezni kell Bérbeadó és a
Biztosító felé. A késedelmes értesítéssel okozott további károkért Bérlő felelős.
A kiállítás dekorálása Bérlő feladata.
Pótlást és javítást csakis Bérbeadó vagy annak megbízottja végezhet. Bérlő jogosult saját
belátása szerint pótlást végezni és fenyegető veszély elhárítására irányuló intézkedést
végrehajtani és erről Bérbeadót köteles haladéktalanul tájékoztatni, ezen felül
kötelezettséget vállal valamennyi ebből származó javítás és egyéb, ezzel kapcsolatban
felmerülő költség fedezésére. Kétes esetben Bérlő köteles a kiállítási tárgyakat Bérbeadó
általi javításig eltávolítani a kiállításról.
Bérlő a Bérbeadóval a Szerződés teljesítése érdekében együttműködni köteles. Bérlő
vállalja, hogy a Bérbeadó kérésének megfelelően minden, a Szerződés megfelelő
teljesítéséhez szükséges adatot és információt díj- és költségmentesen a Bérbeadó
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rendelkezésére bocsát olyan időben, hogy az ne veszélyeztesse Bérbeadó által jelen
Szerződésben vállalt szolgáltatások határidőben való maradéktalan teljesítését.

5.

A BÉRLET TÁRGYÁNAK HASZNÁLATA, LICENCJOGOK

Bérlő a bérlet tárgyát csak kiállítási célból jogosult használni. A bérlet tárgyának teljes ill. részleges
további bérbeadása Bérlő számára tilos. Kiemelten tilos Bérlő vagy harmadik személy számára
bárminemű és bármilyen anyagú másolatot vagy öntött mintát készíteni a kiállítási tárgyakról vagy
azok részeiről. Bérbeadó hozzájárulása nélkül idegen kiállítási tárgyakat Bérbeadó kiállítási tárgyai
mellé állítani tilos. Bérlőt a bérlet tárgya felett további használati jog csak abban az esetben illeti
meg, amennyiben ez a kiállításhoz kapcsolódó céljait szolgálja, azonban nem mond ellent
Bérbeadó jogainak és érdekeinek.
6.

VIS MAIOR

Amennyiben a Szerződés teljesítése vis major esemény (mint például természeti csapás, háború,
polgárháború, merénylet, sztrájk, munkáskizárás, tűz stb.) vagy egyéb előre nem látható esemény
következtében késedelmet szenved, úgy Bérbeadó jogosult a szerződés teljesítését a bekövetkezett
esemény időtartamának megfelelően a helyzet teljes mértékű normalizálódásáig késleltetni.
7.

ZÁRÓ REBDELKEZÉSEK

7.1.

Amennyiben a jelen szerződés egy rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen lenne
vagy érvénytelenné válna, akkor ez nem érinti a további rendelkezések érvényességét.
Ilyen esetben a szerződést értelmének megfelelően kell végrehajtani. Amennyiben az
érvénytelenség teljesítési vagy időbeli rendelkezésen alapul, akkor a helyére a
jogszabályban megengedett mérték lép.

7.2.

A jelen Szerződéshez szóbeli megállapodás nem jött létre. Kiegészítő megállapodásokat és
kiegészítéseket írásban kell rögzíteni és ezek kétoldalú beleegyezéssel mellékletként
válhatnak a szerződés részévé.

7.3.

Megfelelően alkalmazandó a Kbt. 143. § (3) bekezdése2.

2

A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében Bérlő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon -, ha
a) a Bérbeadóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a Bérbeadó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
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Veszprém, 2016. január " ... "

[*], 2016. január " ... "

……………………………

…………………………

Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
képviseletében:
Török László
ügyvezető

[*]
képviseletében:
[*]
Bérbeadó

Vevő

Mellékletek:
1. számú melléklet: Ajánlati felhívás és dokumentáció
2. számú melléklet: Bérbeadó ajánlata
3. számú melléklet: Meghatalmazás3

3

A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni,
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes
ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
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4.) FEJEZET: MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK
Az ajánlatok összeállításának megkönnyítése érdekében, ajánlatkérő – bizonyos, az ajánlati
felhívásban benyújtásra előírt nyilatkozatok tekintetében – a jelen közbeszerzési dokumentum
részeként nyilatkozatmintákat bocsát ajánlattevők rendelkezésére. Ajánlattevők a jelen közbeszerzési
dokumentumban szereplő nyilatkozatmintákat vagy azok tartalmával teljes körűen megegyező
nyilatkozatmintákat kötelesek alkalmazni, azaz cég- és egyéb adataikkal megfelelően kitölteni,
cégszerűen, vagy meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által aláírni. Olyan igazolások,
illetőleg nyilatkozatok tekintetében, melyekre a közbeszerzési dokumentum nem tartalmaz
nyilatkozatmintát, ajánlattevők igazolásaikat, nyilatkozataikat az ajánlati felhívás, a közbeszerzési
dokumentum, valamint a Kbt. által megkövetelt formában kötelesek megtenni.
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Tartalomjegyzék 4
A MŰSZAKI LEÍRÁSBAN FOGLALT KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐ,
FÖLDTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁRGYAK, ILLETVE
KÜLÖNBÖZŐ ÁLLATOKAT MEGJELENÍTŐ TESTREKONSTRUKCIÓK
(MODELLEK) BÉRLETE, ILLETVE VÉTELE
Tartalomjegyzék (1. számú melléklet)
Felolvasólap (2. számú melléklet)
Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bekezdés szerint (3. számú melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében (4. számú
melléklet)
Együttműködési megállapodás mintája (adott esetben) (5. számú melléklet)
Nyilatkozat
az
ajánlattevő
Kkvt.
szerinti
besorolásáról
a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint (6. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján (7. számú
melléklet)
Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról (8. számú melléklet)
Opcionális, amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált
módosítás van folyamatban: Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelem és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás,
egyszerű másolatban
Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi
V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája, aki(k) az ajánlatot, illetve
annak részét képező nyilatkozatokat aláírták
Opcionálisan: A cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, amennyiben az ajánlatot, illetve a
szükséges nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult képviselőjének
felhatalmazása alapján más személy írja alá, eredeti vagy közjegyző által
hitelesített másolat
Nyilatkozat a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről (9. számú melléklet)
Nyilatkozat a referenciákról (10. számú melléklet)
Opcionálisan, amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet (személy)
kapacitására támaszkodva felel meg az előírt alkalmassági követelményeknek:
a) Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint a más szervezet
kapacitására történő támaszkodásról, cégszerűen aláírva (11. számú
melléklet)
b) A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 65. §
(8) bekezdés alapján (12. számú melléklet)
c) A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirata, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (12.
számú melléklet)
4

A tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell!

A megajánlott modellekre vonatkozó részletes műszaki leírás
Részletes ártáblázat (13. számú melléklet)

Az ajánlat …… folyamatosan számozott oldalt tartalmaz.

(2. számú melléklet)
Felolvasólap
A MŰSZAKI LEÍRÁSBAN FOGLALT KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐ,
FÖLDTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁRGYAK, ILLETVE
KÜLÖNBÖZŐ ÁLLATOKAT MEGJELENÍTŐ TESTREKONSTRUKCIÓK
(MODELLEK) BÉRLETE, ILLETVE VÉTELE
Önálló ajánlattétel esetén 5:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó személy levelezési címe:
Kapcsolattartó személy telefonszáma:
Kapcsolattartó személy telefax száma:
Kapcsolattartó személy e-mail címe:
Közös ajánlattétel esetén 6 7:
Közös ajánlattevők neve:
Közös ajánlattevők 1. tagjának neve:
Közös ajánlattevők 1. tagjának székhelye:
Közös ajánlattevők 1. tagjának
cégjegyzékszáma:
Közös ajánlattevők 2. tagjának neve:
Közös ajánlattevők 2. tagjának székhelye:

5

Közös ajánlattétel esetén törlendő.
Önálló ajánlattétel esetén törlendő.
7
Közös ajánlattétel esetén azt valamennyi ajánlattevő, vagy a meghatalmazott képviselő által
cégszerűen aláírva kell az ajánlathoz csatolni.
6

Közös ajánlattevők 2. tagjának
cégjegyzékszáma:
…8
Közös ajánlattevők nevében eljáró cég neve
(Kbt. 25. § (2) bekezdés szerint):
Közös ajánlattevők nevében
kapcsolattartására meghatalmazott személy
neve:
Közös ajánlattevők nevében
kapcsolattartására meghatalmazott személy
levelezési címe:
Közös ajánlattevők nevében
kapcsolattartására meghatalmazott személy
telefonszáma:
Közös ajánlattevők nevében
kapcsolattartására meghatalmazott személy
telefax száma:
Közös ajánlattevők nevében
kapcsolattartására meghatalmazott személy email címe:

Árajánlat:

Összesített ajánlati ár (nettó, Ft):9

,- Ft

Kelt: .......................................................

...............................................................
cégszerű aláírás

8
9

Szükség szerint további sorokkal bővíthető.
A részletes ártáblázatban szereplő I., II., és III. táblázatban megadott összesített díjak összege.

(3. számú melléklet)
Ajánlattételi nyilatkozat (Kbt. 60. § (3) bekezdés szerint) 10
A MŰSZAKI LEÍRÁSBAN FOGLALT KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐ,
FÖLDTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁRGYAK, ILLETVE
KÜLÖNBÖZŐ ÁLLATOKAT MEGJELENÍTŐ TESTREKONSTRUKCIÓK
(MODELLEK) BÉRLETE, ILLETVE VÉTELE
Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: …………………………
(név) mint ajánlattevő az alábbi nyilatkozatot tesszük:
-

-

-

10
11

Az eljárást megindító felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény,
utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után, a Kbt. 66. § (2) bekezdésének
foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentjük, hogy az eljárást megindító felhívásban
foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal
elfogadjuk.
Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy a szerződésben rögzítetteket, a tárgyi feladat
ellátásával összefüggő kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük az ajánlatunkban
rögzítettek szerint, illetőleg annál kedvezőbb feltételekkel.
Elfogadjuk a közbeszerzési dokumentumban lévő szerződésben foglalt feltételeket a
szerződéskötés alapjául.
Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van a
közbeszerzési dokumentummal vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk
érvénytelen.
Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha fennállnak a Kbt.-ben
meghatározott összeférhetetlenségi követelmények.
Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye
nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés(ek)
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen
felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött
szerződés teljesítése során.
Tudomásul vesszük, hogy Önök a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtó
ajánlattevő ajánlatát kívánják kiválasztani.
Tudomásul vesszük, hogy az eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentum
adatait csak az ajánlattételhez hasznosíthatjuk, más célra történő felhasználása tilos.
Vállaljuk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltától számítva legalább 30 napig
fenntartjuk. Tudomásul vesszük, hogy ajánlatunkat ezen ajánlati kötöttség időtartama alatt
nem változtathatjuk meg.
Kijelentjük, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a
valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalunk.
Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban elektronikus formában
benyújtott ajánlat (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájl) teljes mértékben
megegyezik a papír alapon benyújtott (eredeti) ajánlattal.
Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban becsatolt fordítás(ok) tartalma mindenben megfelel az
eredeti szövegnek, annak tartalmáért felelősséget vállalok.11

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.
Amennyiben az ajánlat tartalmaz fordítást. Egyebekben ez a pont törölhető.

-

Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi az eljárás során
kibocsátott kiegészítő tájékoztatást jelen ajánlatom elkészítése során figyelembe vettem.12

Jelen nyilatkozatot a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Nonprofit Kft.
mint ajánlatkérő által A MŰSZAKI LEÍRÁSBAN FOGLALT KÖVETELMÉNYEKNEK
MEGFELELŐ, FÖLDTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁRGYAK,
ILLETVE KÜLÖNBÖZŐ ÁLLATOKAT MEGJELENÍTŐ TESTREKONSTRUKCIÓK
(MODELLEK) BÉRLETE, ILLETVE VÉTELE
tárgyban indított nyílt közbeszerzési
eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Kelt: .......................................................
...............................................................
cégszerű aláírás

12

Amennyiben volt kiegészítő tájékoztatás. Egyebekben ez a pont törölhető.

(4. számú melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében
A MŰSZAKI LEÍRÁSBAN FOGLALT KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐ,
FÖLDTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁRGYAK, ILLETVE
KÜLÖNBÖZŐ ÁLLATOKAT MEGJELENÍTŐ TESTREKONSTRUKCIÓK
(MODELLEK) BÉRLETE, ILLETVE VÉTELE
Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: …………………………
(név) mint ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakról
nyilatkozom:
A)

Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának
alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a teljesítéséhez alvállalkozót igénybe
veszünk / nem veszünk igénybe 13:
A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót vesz igénybe 14

B)

Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a fenti részek tekintetében
igénybe venni kívánt - az ajánlat benyújtásakor már ismert - alvállalkozók az alábbiak15:
az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és alvállalkozókat.

Az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó
neve és címe

Jelen nyilatkozatot a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Nonprofit Kft.
mint ajánlatkérő által A MŰSZAKI LEÍRÁSBAN FOGLALT KÖVETELMÉNYEKNEK
MEGFELELŐ, FÖLDTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁRGYAK,
ILLETVE KÜLÖNBÖZŐ ÁLLATOKAT MEGJELENÍTŐ TESTREKONSTRUKCIÓK
(MODELLEK) BÉRLETE, ILLETVE VÉTELE
tárgyban indított nyílt közbeszerzési
eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Kelt: .......................................................
...............................................................
cégszerű aláírás

13

Nem kívánt rész törlendő!
A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót
kíván igénybe venni.
15
Csak akkor kell kitölteni, ha az 1. pontban azt nyilatkozat, hogy igénybe vesz alvállalkozót.
14

(5. számú melléklet)
Együttműködési megállapodás (minta) 16
A MŰSZAKI LEÍRÁSBAN FOGLALT KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐ,
FÖLDTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁRGYAK, ILLETVE
KÜLÖNBÖZŐ ÁLLATOKAT MEGJELENÍTŐ TESTREKONSTRUKCIÓK
(MODELLEK) BÉRLETE, ILLETVE VÉTELE
………………………… (cégnév, székhely) ajánlattevő és ………………………… (cégnév,
székhely) ajánlattevő (továbbiakban: Felek) között,
A Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Nonprofit Kft. által, tárgyi nyílt
közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítésével kapcsolatban – a
későbbi konzorciumi szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben – előzetesen – az alábbi
megállapodást kötjük:
1. Képviselet:
Cégjegyzésre jogosult – ajánlatot aláíró – személy(ek) neve, beosztása, telefon, és telefax száma,
címe:
…………………………
…………………………
A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére (az ajánlattétellel
kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére, a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére,
kapcsolattartásra, az ajánlat aláírására) ………………………… (cégnév) részéről
………………………… (név, beosztás, telefon és telefax száma) teljes joggal jogosult.
2. A szerződés teljesítésének irányítása:
A szerződés teljesítésének irányítására az alábbi megbízott személy(ek) kerül(nek) kijelölésre:
………………………… (cégnév) részéről: …………………………
………………………… (cégnév) részéről: …………………………
3. Felelősség vállalás
Felek kijelentik, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban
foglalt valamennyi feltételt megismerték, megértették és azokat elfogadják.
Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányába.
Tudomásul veszik, hogy a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az
ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
4. Feladatmegosztás
A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a felek között a következő:
Feladat
Cég

16

Opcionális - csak közös ajánlattétel esetében töltendő ki!

A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik.
A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt,
véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik.
Kelt: .......................................................
................................................................
cégszerű aláírás

...............................................................
cégszerű aláírás

(6. számú melléklet)
Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról
a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint 17
A MŰSZAKI LEÍRÁSBAN FOGLALT KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐ,
FÖLDTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁRGYAK, ILLETVE
KÜLÖNBÖZŐ ÁLLATOKAT MEGJELENÍTŐ TESTREKONSTRUKCIÓK
(MODELLEK) BÉRLETE, ILLETVE VÉTELE
Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: …………………………
(név) mint ajánlattevő nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény (Kkvt.) 3. § 18 szerint vállalkozásunk besorolása a következő:
(jelölje X-el)
középvállalkozás
kisvállalkozás
mikrovállalkozás
nem tartozunk a Kkvt. besorolás alá
Jelen nyilatkozatot a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Nonprofit Kft.
mint ajánlatkérő által A MŰSZAKI LEÍRÁSBAN FOGLALT KÖVETELMÉNYEKNEK
MEGFELELŐ, FÖLDTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁRGYAK,
ILLETVE KÜLÖNBÖZŐ ÁLLATOKAT MEGJELENÍTŐ TESTREKONSTRUKCIÓK
(MODELLEK) BÉRLETE, ILLETVE VÉTELE
tárgyban indított nyílt közbeszerzési
eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Kelt: .......................................................
...............................................................
cégszerű aláírás

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük.
3. §
(1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege
legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy
közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen
meghaladja a 25%-ot.

17

18

(7. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján 19
A MŰSZAKI LEÍRÁSBAN FOGLALT KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐ,
FÖLDTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁRGYAK, ILLETVE
KÜLÖNBÖZŐ ÁLLATOKAT MEGJELENÍTŐ TESTREKONSTRUKCIÓK
(MODELLEK) BÉRLETE, ILLETVE VÉTELE
Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: …………………………
(név) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő 20 az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nyilatkozunk, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § és 63. §szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Jelen nyilatkozatot a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Nonprofit Kft.
mint ajánlatkérő által A MŰSZAKI LEÍRÁSBAN FOGLALT KÖVETELMÉNYEKNEK
MEGFELELŐ, FÖLDTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁRGYAK,
ILLETVE KÜLÖNBÖZŐ ÁLLATOKAT MEGJELENÍTŐ TESTREKONSTRUKCIÓK
(MODELLEK) BÉRLETE, ILLETVE VÉTELE
tárgyban indított nyílt közbeszerzési
eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Kelt: .......................................................
...............................................................
cégszerű aláírás

19

Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani,
ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
20

Nem kívánt rész törlendő!

(8. számú melléklet)
Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról
A MŰSZAKI LEÍRÁSBAN FOGLALT KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐ,
FÖLDTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁRGYAK, ILLETVE
KÜLÖNBÖZŐ ÁLLATOKAT MEGJELENÍTŐ TESTREKONSTRUKCIÓK
(MODELLEK) BÉRLETE, ILLETVE VÉTELE
Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: …………………………
(név) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő 21 nyilatkozom, hogy
•

társaságunkkal szemben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban;

•

társaságunkkal szemben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, melyre vonatkozóan
csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről
a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolati példányát.

Jelen nyilatkozatot a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Nonprofit Kft.
mint ajánlatkérő által A MŰSZAKI LEÍRÁSBAN FOGLALT KÖVETELMÉNYEKNEK
MEGFELELŐ, FÖLDTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁRGYAK,
ILLETVE KÜLÖNBÖZŐ ÁLLATOKAT MEGJELENÍTŐ TESTREKONSTRUKCIÓK
(MODELLEK) BÉRLETE, ILLETVE VÉTELE
tárgyban indított nyílt közbeszerzési
eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Kelt: .......................................................
...............................................................
cégszerű aláírás

21

Nem kívánt rész törlendő!

(9. számú melléklet)
Nyilatkozat árbevételről
A MŰSZAKI LEÍRÁSBAN FOGLALT KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐ,
FÖLDTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁRGYAK, ILLETVE
KÜLÖNBÖZŐ ÁLLATOKAT MEGJELENÍTŐ TESTREKONSTRUKCIÓK
(MODELLEK) BÉRLETE, ILLETVE VÉTELE
Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: …………………………
(név) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 22 – a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően –
kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évben a
közbeszerzés tárgyából (állati testrekonstrukciós modellek bérlete vagy értékesítése) származó –
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételünk az alábbiak szerint alakult:

P1)
Alkalmassági feltétel

Közbeszerzés tárgya (állati testrekonstrukciós
modellek bérlete vagy értékesítése) szerinti –
általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevétel

(év/hó/nap – év/hó/nap)
(év/hó/nap – év/hó/nap)
(év/hó/nap – év/hó/nap)
Jelen nyilatkozatot a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Nonprofit Kft.
mint ajánlatkérő által A MŰSZAKI LEÍRÁSBAN FOGLALT KÖVETELMÉNYEKNEK
MEGFELELŐ, FÖLDTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁRGYAK,
ILLETVE KÜLÖNBÖZŐ ÁLLATOKAT MEGJELENÍTŐ TESTREKONSTRUKCIÓK
(MODELLEK) BÉRLETE, ILLETVE VÉTELE
tárgyban indított nyílt közbeszerzési
eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Kelt: .......................................................
...............................................................
cégszerű aláírás

22 Nem kívánt rész törlendő!

(10. számú melléklet)
Nyilatkozat referenciákról
A MŰSZAKI LEÍRÁSBAN FOGLALT KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐ,
FÖLDTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁRGYAK, ILLETVE
KÜLÖNBÖZŐ ÁLLATOKAT MEGJELENÍTŐ TESTREKONSTRUKCIÓK
(MODELLEK) BÉRLETE, ILLETVE VÉTELE
Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: …………………………
(név) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet23az
eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és
tartalmi követelmény, utasítás és kikötés gondos áttekintése után, a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző 3 évben végzett legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti
referenciáink az alábbiak voltak:
M1) Alkalmassági feltétel
legalább 2 db, a közbeszerzés tárgya szerinti (állati testrekonstrukciós modellek bérlete
vagy értékesítése) szerződésszerűen teljesített, összesen nettó 60 M Ft értékű referencia
Teljesítése ideje (rész-, vagy teljes átadásátvétel időpontja, év/hó/nap)
Teljesítés helye
Ellenszolgáltatás összege (nettó forintban)
Szerződés tárgya (olyan részletességgel, hogy
abból az alkalmassági feltételeknek történő
megfelelés
egyértelműen
megállapítható
legyen)
Szerződést kötő másik fél megnevezése,
valamint a részéről információt adó személy
neve és telefonszáma
Szerződést kötő másik félnek a munkára
vonatkozó minősítése

23

Nem kívánt rész törlendő!

Jelen nyilatkozatot a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Nonprofit Kft.
mint ajánlatkérő által A MŰSZAKI LEÍRÁSBAN FOGLALT KÖVETELMÉNYEKNEK
MEGFELELŐ, FÖLDTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁRGYAK,
ILLETVE KÜLÖNBÖZŐ ÁLLATOKAT MEGJELENÍTŐ TESTREKONSTRUKCIÓK
(MODELLEK) BÉRLETE, ILLETVE VÉTELE
tárgyban indított nyílt közbeszerzési
eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Kelt: .......................................................
...............................................................
cégszerű aláírás

38

(11. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a más szervezet kapacitására történő támaszkodásról 24
A MŰSZAKI LEÍRÁSBAN FOGLALT KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐ,
FÖLDTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁRGYAK, ILLETVE
KÜLÖNBÖZŐ ÁLLATOKAT MEGJELENÍTŐ TESTREKONSTRUKCIÓK
(MODELLEK) BÉRLETE, ILLETVE VÉTELE
Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: …………………………
(név) – a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – nyilatkozom, hogy az előírt
alkalmassági követelményeknek történő megfeleléshez más szervezet(ek) (vagy személy(ek))
kapacitásaira támaszkodunk.
Az ajánlati felhívás vonatkozó pontja,
azon alkalmassági minimum követelmény
Az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó
megjelölése, melynek történő megfelelés
szervezet neve, székhelye 25
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrásaira támaszkodik
P1) alkalmassági feltétel
(árbevétel)
M1) alkalmassági feltétel
(referencia)

Jelen nyilatkozatot a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Nonprofit Kft.
mint ajánlatkérő által A MŰSZAKI LEÍRÁSBAN FOGLALT KÖVETELMÉNYEKNEK
MEGFELELŐ, FÖLDTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁRGYAK,
ILLETVE KÜLÖNBÖZŐ ÁLLATOKAT MEGJELENÍTŐ TESTREKONSTRUKCIÓK
(MODELLEK) BÉRLETE, ILLETVE VÉTELE
tárgyban indított nyílt közbeszerzési
eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Kelt: .......................................................
...............................................................
cégszerű aláírás
Ajánlattevő választása szerint választható az a), vagy b), vagy c) pont – a nem releváns rész
törlendő/áthúzandó!

24 Opcionális - Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva felel meg az előírt alkalmassági követelményeknek.
25 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés
érdekében bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva felel meg.

39

(13. számú melléklet)
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 65. § (8) bekezdés
alapján 26
A MŰSZAKI LEÍRÁSBAN FOGLALT KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐ,
FÖLDTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁRGYAK, ILLETVE
KÜLÖNBÖZŐ ÁLLATOKAT MEGJELENÍTŐ TESTREKONSTRUKCIÓK
(MODELLEK) BÉRLETE, ILLETVE VÉTELE
Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: …………………………
(név) mint a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő
cégjegyzésre jogosult képviselője a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezességet vállalunk az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért
kár megtérítéséért.
Jelen nyilatkozatot a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Nonprofit Kft.
mint ajánlatkérő által A MŰSZAKI LEÍRÁSBAN FOGLALT KÖVETELMÉNYEKNEK
MEGFELELŐ, FÖLDTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁRGYAK,
ILLETVE KÜLÖNBÖZŐ ÁLLATOKAT MEGJELENÍTŐ TESTREKONSTRUKCIÓK
(MODELLEK) BÉRLETE, ILLETVE VÉTELE
tárgyban indított nyílt közbeszerzési
eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Kelt: .......................................................
...............................................................
erőforrást nyújtó szervezet
cégszerű aláírás

26 Opcionális - Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva felel meg az előírt alkalmassági követelményeknek, és a 18. számú mellékletben a Kbt. 55. §
(6) bekezdés c) pont szerint nyilatkozott.
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(16. számú melléklet)
RÉSZLETES ÁRTÁBLÁZAT
I. Bérleti díjak
Modell megnevezése
Ornithosuchus
Plateosaurus
Plateosaurus ásatási felület
Apatosaurus ágaskodó
Europasaurus
Europasaurus fiatalabb
Stegosaurus
Diplodocus
Diplodocus fiatalabb
Ceratosaurus
Pterodactylus repülő
Allosaurus fiatalabb
Deinonychus
Iguanodon fiatalabb álló
Iguanodon fiatalabb fekvő
Iguanodon fészek kicsikkel
Triceratops
T-Rex
Pachycephalosaurus
Triceratops bébi fekvő
Photohead
Troodon

mennyiség
A modell teljes időtartamra
(db)
vonatkozó bérleti díj (nettó, Euró)
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
3
1
3

Teljes időtartamra és mennyiségre
számított bérleti díj (nettó, Euró)
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Stegosaurus bébi
1
Velociraptor
1
Összesített nettó bérleti díj (valamennyi modell teljes mennyiségre és a teljes bérleti
időszakra számított díjának összege):
II. A modellek vételi jog alapján gyakorolt megvétele esetében fizetendő nettó díjak
Modell megnevezése
Ornithosuchus
Plateosaurus
Plateosaurus ásatási felület
Apatosaurus ágaskodó
Europasaurus
Europasaurus fiatalabb
Stegosaurus
Diplodocus
Diplodocus fiatalabb
Ceratosaurus
Pterodactylus repülő
Allosaurus fiatalabb
Deinonychus
Iguanodon fiatalabb álló
Iguanodon fiatalabb fekvő
Iguanodon fészek kicsikkel
Triceratops
T-Rex
Pachycephalosaurus
Triceratops bébi fekvő

mennyiség
(db)
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
3

A modell vételára (nettó, Euró)

A modell teljes mennyiségre
számított vételi ár (nettó, Euró)
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Photohead
1
Troodon
3
Stegosaurus bébi
1
Velociraptor
1
Összesített nettó vételi ár (valamennyi modell vételárának a teljes mennyiségre
számított összege):
III. A modell vételára
mennyiség
(db)
Spinosaurus
1
Összesített nettó vételi ár:

Modell megnevezése

A modell vételára (nettó, Euró)

Összesített árajánlat:
Az I. táblázat utolsó sorában megadott
összesített díj:
A II. táblázat utolsó sorában megadott
összesített díj:
A III. táblázat utolsó sorában megadott
összesített díj:
Összesített ajánlati ár (nettó, Euró):27

27

A Felolvasólapon feltüntetendő összesített ajánlati ár
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