
 

 1 

 
 
 
 
 

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 
 
 
 
 
 
 

KNAUS TABBERT Kft. 
 
 

„TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0535. „Munkahelyi képzések 
támogatása és megvalósítása a Knaus Tabbert Kft-nél” című 

projekt keretében képzések megtartása” 
 
 

tárgyú, 
 

nyílt közbeszerzési eljárásához 
 
 
 
 
 
 
 

2014-2015. 



 

 2  

I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 
KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 

1. Az Ajánlattevői kör 

1.1. Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt 
be 

Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó 
mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet 
alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös 
ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés 
teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a 
beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 

1.2. Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, 
kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- 
vagy alapanyag szállítót, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; 

1.3. Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve 
amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk 
szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja 

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy 
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és 
az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az 
előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek 
történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

2. Az Ajánlatkérő 

2.1. Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése 
 

KNAUS TABBERT Kft. 
Székhely: 2600 Vác, Görgey Artúr utca 1. I. em. 1. 
Levelezési cím, telephely: 
 2645 Nagyoroszi, Felszabadulás u. 112. 
Kapcsolattartó: Knyazoviczki Zsófia 
Telefon: +36 35 574510 

Telefax: +36 35 374444 
E-mail: zsofia.knyazoviczki@knaus.hu 
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2.2. Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet 
 

Mezei és Vancsura Ügyvédi Iroda 
Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány u. 4. I. em. 2. 
Telefon: +36 1 3027737 
Telefax: +36 1 3326004 
E-mail: mandva@mandva.hu 
Kapcsolattartó: dr. Mezeiné dr. Nyitrai Beáta ügyvéd, hivatalos közbeszerzési 

tanácsadó 

3. A beszerzés tárgya és mennyisége:  
 
CPV kód:  
80500000-9 Képzési szolgáltatások 
80590000-6 Oktatási szolgáltatások 
 
A TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0535. „Munkahelyi képzések támogatása és megvalósítása a 
KNAUS TABBERT Kft.-nél” című projekt keretében képzések megtartása az 
ajánlatkérővel történő ütemezés alapján a dokumentáció Szakmai leírás részében 
meghatározott előírásoknak megfelelő tartalommal az alábbi területeken: 

- Zöldgazdálkodás”, avagy környezettudatos gazdálkodási alapismeretek vezetőknek 32 
órás képzés,13 fő részére 
- Kommunikáció és problémakezelési alapismeretek művezetőknek 30 órás képzés, 41 fő 
részére 
- Kommunikációs és krízismanagement ismeretek vezetők számára 30 órás képzés, 41 fő 
részére 
- Csapatépítés és Asszertiv kommunikáció 20 órás képzés, 76 fő részére 

 
Az egyes képzések leírását, vonatkozó követelményeket, részletes tartalmának meghatározását az 
ajánlattételi dokumentáció III. rész Szakmai specifikáció fejezet tartalmazza. 
 

4. Többváltozatú ajánlat és részajánlat 

Ajánlatot kizárólag az eljárást megindító felhívás II.2.1. pontjában megadott tárgyban és a 
jelen dokumentációban meghatározott követelményeket kielégítően lehet benyújtani. 

Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során részajánlatot,  többváltozatú, alternatív 
ajánlatot nem nyújthat be.  

5. Az ajánlat költségei 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget magának az 
Ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a 
Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb – így különösen anyagi – 
igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen 
befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben ezekkel a költségekkel kapcsolatban 
semmilyen követelésnek nincs helye. 

Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem 
részeiben, azt öt évig meg kell őriznie. 

mailto:mandva@mandva.hu
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6. A Dokumentáció használata 
 
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2015. január 26. 10.00 óra 

Az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban valamennyi órában 
megadott határidő közép-európai (CET) idő szerinti idő, Ajánlatkérő ezt tekinti irányadó 
időnek. 

Az Ajánlatkérő a dokumentációt ingyenesen, elektronikusan bocsátja az Ajánlattevők 
rendelkezésére. 

A dokumentáció elektronikus úton elérhető és letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig 
a www.knaus.hu honlapon. Az ajánlattétel feltétele a dokumentáció letöltése, melyet az 
Ajánlattevő vagy az ajánlatában megjelölt alvállalkozó köteles cégszerűen aláírt, faxon 
küldött nyilatkozatával (regisztrációs lap) igazolni. Az érvényes ajánlattétel feltétele a 
dokumentáció letöltése, valamint a megküldött regisztrációs lap csatolása az ajánlatban. 

 
A dokumentációt a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, 
másolása, a jelen eljárás keretein kívül történő bármilyen – változatlan vagy változtatott 
formában történő – felhasználása jogellenes. 

7. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei  
 

Az Ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely ajánlat a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvénynek a nyílt eljárásra vonatkozó 
előírásaival összhangban, az ajánlattételi határidő lejárta után semmilyen formában – még 
az Ajánlatkérő hozzájárulása esetén – sem módosítható. 

Az Ajánlatkérő az ajánlatok ajánlattételi határidő lejártát követő módosítását, kiegészítését 
nem teszi lehetővé. 

8. Az ajánlatok benyújtásának címe és határideje 
 

Az ajánlatok benyújtási határideje: 2015. január 26. 10.00 óra 

Az ajánlatok benyújtásának címe: 

Mezei és Vancsura Ügyvédi Iroda 
Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány u. 4. I. em. 2. 
Az Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az beérkezett a fenti 
pontban megjelölt határidőre a megadott címre. 

Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, zárt csomagolásban 1 
(egy) eredeti példányban kell benyújtani, továbbá  1 példányban digitálisan - PDF 
formátumban 1 fájlban – digitális egyszer írható adathordozón. A digitális példányt a kész 
eredeti papíralapú példányról kell elkészíteni, azzal teljesen megegyezően és az 
ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatban kell megerősíteni, hogy az elektronikus 
formában benyújtott PDF formátumú file megegyezik az eredeti papíralapú példánnyal. 

A borítékon (csomagoláson) az alábbiaknak kell szerepelnie: 
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- az Ajánlatkérő neve és címe; 

- az Ajánlattevő neve és címe; 

- a közbeszerzési eljárás tárgya: „Ajánlat, TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0535. 
„Munkahelyi képzések támogatása és megvalósítása a KNAUS TABBERT 
Kft-nél” című projekt keretében képzések megtartása” 
„Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig!”  

Az ajánlatot lapozhatóan kell bekötni, oldalszámozással kell ellátni. Az ajánlatnak az elején 
tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok 
oldalszám alapján megtalálhatóak. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatban lévő, minden – az Ajánlattevő vagy alvállalkozó, 
vagy egyéb gazdálkodó 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.  

Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből vagy téves 
kézbesítéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az 
ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az 
ajánlattételi határidőig sor került. 

9. Ajánlatok bontása 

Az ajánlatok bontására 2015. január 26. napján 10.00 órakor – a Kbt. 62. § (2) 
bekezdése szerint jogosult személyek jelenlétében – kerül sor az Ajánlatkérő nevében 
eljáró szervezet címén (Mezei és Vancsura Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Alkotmány u. 
4. I. em. 2.) 

Az ajánlatok bontásakor a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 62. § (3) 
bekezdése szerinti adatok kerülnek ismertetésre. 

A Kbt. 62. § (4) bekezdés előírása alapján az Ajánlatkérő az ajánlatok bontásának 
megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés becsült 
értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 

Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a 
bontástól számított öt napon belül megküld az összes Ajánlattevő részére. 

Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési 
időszakban kerül sor. 

10. Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség 

Az Ajánlattevő ajánlatát az ajánlati határidő lejártáig vonhatja vissza.  

Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap. 

11. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások 
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Az Ajánlatkérő írásban, a többi Ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást 
kérhet az Ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati 
felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű 
kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosításra 
adott válasz a Kbt. 67. § (7) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve nem járhat az 
alapelvek sérelmével vagy az ajánlati kötöttség megsértésével. 

12. Kapcsolattartás 

Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban 
kerülhet sor az Ajánlatkérő szervezettel. Az Ajánlatkérő visszautasít minden személyes 
vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát. 

Az eljárás tartama alatt szükséges levelezést levélben, e-mail-en vagy telefaxon kell 
lebonyolítani az Ajánlatkérő szervezet megadott címén. 

Az Ajánlattevők valamennyi, az eljárás során az Ajánlatkérőnek megküldésre kerülő 
okmányon, levélen, faxon tüntessék fel az eljárás tárgyát („TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-
0535. „Munkahelyi képzések támogatása és megvalósítása a KNAUS TABBERT 
Kft-nél” című projekt keretében képzések megtartása”). 

Az Ajánlattevők a fenti szabályok megsértése esetén minden ebből eredő következményt 
viselni kötelesek. 

Ajánlattevők az eljárást megindító felhívással és a dokumentációval kapcsolatban 
felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be az ajánlatkérő szervezet részére 
faxon és e-mailben a kapcsolattartóként megjelölt személy részére. 

Az Ajánlatkérő felhívja tehát az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy kérdéseiket az 
Ajánlatkérő nevében eljáró részére címezve a 2.2. pontban megadott fax számra és a 
mandva@mandva.hu e-mail címre MS Word (.doc vagy .docx) formátumban 
küldjék meg! 
 
Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket 
az Ajánlattevők nem a meghatározott fax és e-mail címre küldtek meg, vagy nem 
a meghatározott formátumban küldtek meg!  

13. Az ajánlatok értékelése 

Az Ajánlatkérő a jogi és formai értékelést szem előtt tartva, az ajánlatokat a Kbt. 71. § (2) 
bekezdés a) pontja szerinti „legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás” szempont szerint 
értékeli. 

Az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat vonja be az értékelésbe. 

 
Az ajánlati árat magyar forintban, a mellékelt Felolvasólapon az ott meghatározott formában, a 
dokumentáció műszaki leírása alapján kell megadni. Az ajánlati ár nem köthető semmilyen más 
külföldi fizetőeszköz árfolyamához.  
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Az ajánlati árnak maradéktalanul tartalmaznia kell a dokumentációban részletezett valamennyi 
feladatot, és a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költséget. Az ajánlattevők a részletes 
árajánlatot is adják meg a dokumentációban lévő minta kitöltésével. 
 

14. Eredményhirdetés és szerződéskötés 

Az eljárás eredményéről szóló összegezést legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított 
30 napon belül az ajánlatkérő megküldi az ajánlattevőknek. 

Az Ajánlatkérő és a nyertes Ajánlattevő között a szerződéskötés tervezett időpontja: az 
írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított 11. nap, amennyiben ez nem 
munkanap, az azt követő első munkanap. A szerződéskötés tervezett helye az Ajánlatkérő 
levelezési címe. 

15. Üzleti titok 

Az ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 80. § (1)-(3) bekezdéseiben 
foglaltakra. 

Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon 
elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok 
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy 
azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek 
nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, 
továbbá ne tartalmazzák az alábbi elemeket. 

- Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint 
olyan ténynek, információnak, megoldásnak, vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) 
a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 71. § szerinti értékelési szempont alapján 
értékelésre kerül. Az ezek alapjául szolgáló – a Kbt. 80. § (3) bekezdés hatálya alá nem 
tartozó – részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) 
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

- Nem korlátozható, vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat 
nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből 
nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és 
tájékoztatási kötelezettség alá esik.  

- A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése 
nem minősül üzleti titoknak. 
 

16. Teljesítésre vonatkozó egyéb előírások 

Az Ajánlatkérő előírja az Ajánlattevőnek a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján, hogy 
tájékozódjon arról, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan 
kötelezettségekről, melyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell 
felelni. 

Az előzőekre vonatkozóan az alábbi szervezetektől (hatóságoktól) kérhető tájékoztatás: 
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Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 
Telefon: 06-14285100  
Fax:06-14285509 
www.nav.gov.hu  
 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
Telefon: 06-1-795-2000 
Telefax: 06-1-795-0200 
 
Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
Postafiók cím: 1884 Budapest, Pf. 1. 
Központi telefonszám: 06-17951200 
 
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala 
Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Központi telefonszám: +36-14761100 
Központi faxszám: +36-14761390 
www.antsz.hu  
 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság http://www.omfi.hu/  

Munkavédelmi és munkaügyi főigazgató-helyettes 
1024 Budapest, Margit körút 85. 
Telefon: 06 13469414, 06 13469416 
Fax: 06 13469417 
E-mail: elnok@ommf.gov.hu  
 
Munkavédelmi Főosztály 
1086 Budapest, Szeszgyár u. 4. 
Telefon: 06 12999090 
Fax 06 12999093 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 
Postacím:1590 Budapest, Pf. 95 
Telefon: 06-13012900 
Fax: 06-13012903 
E-mail: hivatal@mbfh.hu  
 

17. Szerződéstervezet 

Az Ajánlatkérő szerződéstervezetet bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére.  

 

http://www.nav.gov.hu/
http://www.antsz.hu/
http://www.omfi.hu/
mailto:elnok@ommf.gov.hu
mailto:hivatal@mbfh.hu
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II. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS TARTALMI ÉS FORMAI 
KÖVETELMÉNYEK 

Az ajánlathoz becsatolandó igazolásoknak érvényesnek, bizonyító erejűnek és magyar 
nyelven kiállítottnak kell lenniük. Az igazolásokat és nyilatkozatokat az Ajánlattételi 
felhívásban foglaltak szerint kell benyújtani. 

Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy nyilatkozatok nyelve nem 
magyar, úgy az Ajánlattevő köteles mellékelni az általa készített felelős fordítást is. 

1. Becsatolandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok 

Az Ajánlattevő ajánlatához csatolja mindazon nyilatkozatokat és igazolásokat, amelyeket 
az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírt, továbbá minden olyan 
nyilatkozatot és igazolást, amely az Ajánlattevő szerint a megajánlottak alátámasztására 
szolgál. 

1.1. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell Felolvasólapot, mely tartalmazza: 
- Ajánlattevő(k) adatait (név, székhely, telefon, telefax szám, email cím); 
- A kapcsolattartó nevét, címét, telefon, telefax számát, email címét; 
- A nettó + ÁFA, azaz bruttó ajánlati árat; 
- Cégszerű aláírás (közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevőnek alá kell írnia 

cégszerűen). 

1.2. Az ajánlat elejére kérjük, tegyenek tartalomjegyzéket oldalszámozással, amely teljes 
részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévő dokumentumok az ajánlat mely oldalán 
találhatók meg. 

1.3. Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot.  

Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó 
mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet 
alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös 
ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés 
teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a 
beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevők nyilatkozatát 
egyszerű másolatban, mely tartalmazza a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult 
képviselő megjelölését, továbbá azt, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges 
kötelezettséget és felelősséget vállalnak. 

1.4. Az ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan, 
nevezetesen a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatás 
összegére, továbbá hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. Közös ajánlattétel esetén 
ezen nyilatkozatban minden közös ajánlattevőt fel kell tüntetni, és a nyilatkozatot minden 
közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írni.  

1.5. Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat: 
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Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1), (2) bekezdésében 
felsorolt kizáró okok hatálya alá.  

Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 
igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa 
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti 
kizáró okok hatálya alá.  

1.6. Azon személyeknek, akik az ajánlatban szereplő bármely nyilatkozatot aláírják, csatolni 
kell aláírási címpéldányukat vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájukat egyszerű 
másolatban. Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye 
különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazás másolati példányát 
is csatolni kell. Az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat 
kötelezettségvállalásra, nyilatkozattételre jogosult személyeknek kell aláírni. 

1.7. Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés a), b) pontjaira.  

Az ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölni: 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat (név, cím), valamint a 
közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közre fognak működni. 

A fenti nyilatkozatokat negatív tartalommal is meg kell tenni, azaz akkor is nyilatkozni 
kell, ha az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni. 

1.8. Ajánlattevői nyilatkozat az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más 
szervezetről (adott esetben). 

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy 
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és 
az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet erőforrására (is) támaszkodik.  

1.9. Alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezet nyilatkozata a rendelkezésre 
állásról (adott esetben). 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos 
módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá 
köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.  

1.10. Az Ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján 
ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év közbeszerzés 
tárgya szerinti (felnőttképzési, képzési tevékenység) referenciáit a 310/2011. (XII.23.) 
Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésének megfelelő nyilatkozattal vagy a szerződést kötő 
másik fél nyilatkozatával (referenciaigazolással), mely tartalmazza: 
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- a másik szerződést kötő felet (név, cím), annak elérhetőségét (kapcsolattartó neve, 
telefonszáma és/vagy e-mail címe),  

- a teljesítés idejét, 

- a szolgáltatás tárgyát, 

- ellenszolgáltatás összege 

- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt-e.  
 

Ez eljárást megindító felhívásban előírt referenciakövetelmények konjuktíve teljesítendők. 

A referenciakövetelmény több szerződésből is teljesíthető, a szerződések több 

referenciakövetelménynek való megfelelést igazolhatnak.  

 

2. Csatolandó iratok jegyzéke 

1.) Tartalomjegyzék (oldalszámokkal ellátva) 
2.) Felolvasólap (1. melléklet) 
3.) Közös ajánlattevők megállapodása (adott esetben) 
4.) A Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése szerinti nyilatkozat (2. melléklet) 
5.) Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat(ok) (3-6. mellékletek) 
6.) Aláírási címpéldány(ok) vagy aláírás-mintá(k) 
7.) Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzés esetén az elektronikus úton 

benyújtott változásbejegyzési kérelem (.xml fájl) és a benyújtást igazoló digitális 
tértivevény kinyomtatott példánya 

8.) A Kbt. 40. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat (7. melléklet) 
9.) Ajánlattevői nyilatkozat az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más 

szervezetről (adott esetben) (8. melléklet) 
10.) Alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezet nyilatkozata a 

rendelkezésre állásról (adott esetben) (9. melléklet) 
11.) Közös ajánlattevők nyilatkozata (ha alkalmazható) 

A megállapodásban fel kell tüntetni, hogy a szerződés szerinti teljesítéséért 
egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, továbbá a képviselő cég 
megjelölését és teljes körű meghatalmazását 

12.) Nyilatkozat a referenciákról (10. melléklet) 
13.) A közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételről szóló nyilatkozat (11. melléklet) 
14.) Referenciaigazolások a szerződést kötő másik féltől (adott esetben) 
15.) Nyilatkozat szakemberekről (12. melléklet) 
16.) Cégszerűen aláírt nyilatkozat arról, hogy az elektronikus formában benyújtott PDF 

file megegyezik az eredeti papíralapú példánnyal (13. melléklet) 
17.) Részletes árajánlat (14. melléklet) 
18.) Kötbér vállalásáról nyilatkozat (15. melléklet) 
19.) Regisztrációs lap (16. melléklet) 
20.) Nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő ahol lehetséges újrahasznosított és 

környezetbarát termékeket ajánl az ajánlatában. (17. melléklet) 
21.) Nyilatkozat felnőttképzési engedélyről (18. melléklet), 
22.) Megajánlott képzési programok leírása (2013. évi LXXVII. tv. a felnőttképzésről 10. 

§ (1) aa) pontja szerint) 
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III. SZAKMAI SPECIFIKÁCIÓ – MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0535. „Munkahelyi képzések támogatása és megvalósítása a 
KNAUS TABBERT Kft-nél” című projekt keretében képzések megtartása  

 
 

Tevékenység megnevezése Képzés óraszáma Résztvevők száma 
(fő) 

„Zöldgazdálkodás”, avagy környezettudatos 
gazdálkodási alapismeretek vezetőknek 

32 órás 13 

Kommunikáció és problémakezelési 
alapismeretek művezetőknek 

30 órás 41 

Kommunikációs és krízismanagement 
ismeretek vezetők számára 

30 órás 41 

Csapatépítés és Asszertív kommunikáció 20 órás 76 

 

A teljesítés ideje:  
A projekt lezárása, teljesítési határidő: legkésőbb 2015. február 28.  
Az Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő jelen beszerzésre támogatási 

szerződés-módosítást nyújtott be, melyben kérte, hogy a támogató szervezet járuljon hozzá, hogy 

a teljesítési határidő 2015. március 31-ra módosuljon. A szerződés-módosítás aláírására még nem 

került sor. Amennyiben a támogató szervezet a hozzájárulást megadja, úgy a teljesítési határidő 

2015. március 31. napjára módosul. 

 

A teljesítés helye:  
Az Ajánlatkérő fióktelepén (2645 Nagyoroszi, Felszabadulás útja 112.)  
 
Képzések célja:  
„Zöldgazdálkodás”, avagy környezettudatos gazdálkodási alapismeretek vezetőknek:  
A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő vezetők és középvezetők meg kell, hogy ismerjék a 
fenntartható gazdaság és a zöld megoldások elméletét és gyakorlatát. Továbbá ismerjék meg a 
zöldgazdaság legfontosabb részterületeit, mint pl. a környezetvédelem, magyar és Uniós 
környezetjog, a beruházások környezettudatos tervezése, pályázatok környezetvédelmi 
menedzselése. 
 
Kommunikáció és problémakezelési ismeretek művezetőknek:  
A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő csoportvezetők képesek kell, hogy legyenek elsajátítani 
a vezetési alapismereteket (önismeret, vezetéselmélet és gyakorlat, kommunikáció, 
kommunikációs csatornák, probléma-felismerés, azonosítás, felkészülés váratlan helyzetekre, 
konfliktuskezelés, krízismanagement stb.), melyek elsajátítása után sokkal bátrabban, nagyobb 
önbizalommal tudják ellátni feladataikat.  
 
Kommunikációs és krízismanagement ismeretek vezetők számára:  
A képzés sikeres elvégzésével a résztvevők magasabban kvalifikáltak lehetnek, és vezetői 
gyakorlatokon keresztül, tapasztalati tudást kialakítva ismerjék meg a szervezet organikus 
átalakításának hatékony módját, ismerjék meg a krízisek szerepét, feladatát, és értékét a 
fejlődésben. A résztvevők Lean alapkompetenciája fejlődjön, a hatékonyságnövelés érdekében. 
A fentieken kívül amit még mindenképp el kell sajátítaniuk: Ember és világismeret (az önismeret 
mellett), Személyiségtípusok, Külső kommunikáció, Motivációs rendszer kialakítása, Feedback és 
EMK alapok, 7 lépcsős vállalati küldetésmanagement, Krízisek kezelése. 
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Csapatépítés és Asszertív kommunikáció:  
Alapvető cél, hogy a képzés során fokozódjon a résztvevők közötti Együttműködés. Ki kell 
lépniük a részlegek kis elszigetelt munkáiból és fejlődniük kell a közös, felelősségteljes munkában. 
A résztvevők sajátítsanak el olyan önismereti és társas szociális tudást, amit a későbbiekben 
alkalmazni tudnak a vállalati közegben a kommunikációjuk és vezetési képességeik fejlesztésére! 
Témák és technikák, melyek mindenképp fontosak a képzés során: Együttműködés-fejlesztő 
technikák, Tuckman modell, Killmann modell, Disc Modell, illetve a Win-Win megoldásokat és a 
konstruktív konszenzusos problémaelemzések alapját szolgáló Asszertív kommunikáció! 
 
A képzések megvalósításának feltételei: 
Az ajánlattevőknek az ajánlatuk beadásának időpontjában rendelkezniük kell minimum a 
specifikációban meghatározott témájú képzésekre vonatkozó hatósági engedéllyel. Ajánlattevőnek 
nyilatkoznia kell az ajánlatában a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által nyilvántartott nyilvántartási 
számáról, valamint a megajánlott képzési programok nyilvántartásba vételi számáról, továbbá 
vállalnia kell, hogy nyertessége esetén a szerződés végéig azokat a vonatkozó jogszabályok szerint 
fent is tartja. Az egyes képzésekhez a Fktv. 10 § (1) aa.) pontja szerinti Képzési programot kell 
benyújtani az ajánlat részeként.  
 
 Ajánlattevő kötelezettsége, hogy az engedélyezett képzések indításával kapcsolatos 
adatszolgáltatásnak eleget tegyen. 
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IV. MELLÉKLETEK 
1. számú melléklet 

 
 

FELOLVASÓLAP 
 

KNAUS TABBERT Kft. ajánlatkérő 
„TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0535. „Munkahelyi képzések támogatása és megvalósítása a 

KNAUS TABBERT Kft.-nél” című projekt keretében képzések megtartása” tárgyú közbeszerzési 
eljárásában 

 

1. Ajánlattevő megnevezése: 

székhelye: 

telefon: 

telefax: 

e-mail: 

2. Kapcsolattartó neve: 

címe: 

telefon: 

telefax: 

e-mail: 

 
 
Ellenszolgáltatás összege mindösszesen: 
 
nettó ……………..………. Ft + …………..… Ft ÁFA, azaz bruttó ………………..…… Ft 
 
 
(dátum)………………, ……..év. …………hó……nap 

 
 
 

………………………………… 
cégszerű aláírás 
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2. számú melléklet 
 

 
 

NYILATKOZAT 
A KBT. 60. § (3), (5) BEKEZDÉS TEKINTETÉBEN 

 
 
Alulírott ……………………………… mint a(z) ……………………….……………......... 
........................... (székhely: ..................................…….......................................) ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult képviselője – a KNAUS TABBERT Kft. ajánlatkérő „TÁMOP-2.1.3.C-
12/1-2012-0535. „Munkahelyi képzések támogatása és megvalósítása a KNAUS 
TABBERT Kft-nél” című projekt keretében képzések megtartása” tárgyú közbeszerzési 
eljárása során az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai 
és tartalmi követelmény áttekintése után kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban és a 
dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen 
nyilatkozattal elfogadjuk. 
 
Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által a fent megjelölt beszerzés tárgyában megindított 
közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.  
 
Nyertességünk esetén kötelezettséget vállalunk az Ajánlatkérővel, mint Megrendelővel a 
szerződés megkötésére és teljesítésére, a felolvasólapon szereplő ellenszolgáltatásért.  
 
Kijelentem, hogy ajánlatunkat az ajánlattételi határidőt követő 30 napig fenntartjuk. 
 
Nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.) 2-3. §-i 
értelmében vállalkozásunk 
 

□ mikrovállalkozás  
□ kisvállalkozás  
□ középvállalkozás  
□ nem tartozik a Kkvt. hatálya alá. 
 

 

(dátum)………………, ……..év. …………hó……nap 
 
 
 

………………………………… 
cégszerű aláírás 
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3. számú melléklet 

 
 

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL 
 
 
 
Alulírott,…………………….......…… (név), mint a(z) ……………………………….  (cégnév) 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a KNAUS TABBERT Kft. ajánlatkérő „TÁMOP-
2.1.3.C-12/1-2012-0535. „Munkahelyi képzések támogatása és megvalósítása a KNAUS 
TABBERT Kft-nél” című projekt keretében képzések megtartása”  tárgyú közbeszerzési 
eljárása során ezennel kijelentem, hogy társaságunk nem tartozik az alábbi kizáró okok hatálya alá:  
 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 

közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint 
hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági 

ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 
alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) 
pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő 
tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

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, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen 
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; 

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

h)  a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 
törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag 
kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy 
pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. 
törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben 
részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, 
hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga 
szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése 
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jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült; 

i)  korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött 
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két 
éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban 
megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított 
fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő 
fél a részére határidőben fizetett; 

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot 
szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 

mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy 
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti 

országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után 
kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó 
belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági 
szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési 
szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott 
jövedelem, 

kc)  olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) 
pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 

 
 
(dátum)………………, ……..év. …………hó……nap 

 
 
 

………………………………… 
cégszerű aláírás 
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4. számú melléklet 
 
 
 

NYILATKOZAT  
A KBT. 56. § (1) BEKEZDÉS K) PONT KC) ALPONTJA TEKINTETÉBEN 

 
 
Alulírott,…………………….......…… (név) mint a(z) ……………………………….  (cégnév) 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a KNAUS TABBERT Kft. ajánlatkérő „TÁMOP-
2.1.3.C-12/1-2012-0535. „Munkahelyi képzések támogatása és megvalósítása a KNAUS 
TABBERT Kft-nél” című projekt keretében képzések megtartása” tárgyú közbeszerzési 
eljárása során a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja vonatkozásában ezennel kijelentem, 
hogy  a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében társaságunk: * 
 

a)  olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. 

vagy 

b)  olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról  
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.§ r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa: 

A tényleges tulajdonos(ok) adatai 

név: állandó lakóhely: 

  

  

vagy 

c)  olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.§ r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa ** 
nincsen, ezért természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője/tisztségviselői az alábbi személyek: 

A vezető tisztségviselő(k) adatai 

név: állandó lakóhely: 

  

  

 
(dátum)………………, ……..év. …………hó……nap 
 
 
 

………………………………… 
cégszerű aláírás 

 
* Kérjük, tegyen a választásnak megfelelő jelölő négyzetbe x - et, a többit hagyja 

üresen! 
 
** A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról  szóló 2007. évi CXXXVI. törvény: 
„3. § E törvény alkalmazásában:  
r) tényleges tulajdonos:  
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ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben 
közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) 
bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt 
százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a 
szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű 
nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,  
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 
8:2. § (2) bekezdésében meghatározott- meghatározó befolyással rendelkezik,  
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 
kedvezményezetteket már meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem 
határozták meg, vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának 
legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 
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5. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT  
A KBT. 56. § (2) BEKEZDÉSE TEKINTETÉBEN 

 
Alulírott,…………………….......…… (név) mint a(z) ……………………………….  (cégnév) 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a KNAUS TABBERT Kft. ajánlatkérő „TÁMOP-
2.1.3.C-12/1-2012-0535. „Munkahelyi képzések támogatása és megvalósítása a KNAUS 
TABBERT Kft-nél” című projekt keretében képzések megtartása” tárgyú közbeszerzési 
eljárása során a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglaltak vonatkozásában ezennel kijelentem, hogy  
 

a)  nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amelyik az 
ajánlattevő társaságban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. 

vagy 

b)  van olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amelyik az 
ajánlattevő társaságban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Ez(ek) a gazdasági társaság(ok) a 
következő(k): 

 

cégnév székhely 

  

  

Ezen társaság(ok) vonatkozásában a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában és a Kbt. 
56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, és ezen 
társaság(ok) nem adózik/adóznak a Kbt. 56.§ (2) bekezdése szerinti társulásként. 

vagy 

c)  van olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amelyik az 
ajánlattevő társaságban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Ez(ek) a gazdasági társaság(ok) a 
következő(k): 

 

cégnév székhely 

  

  

Ezen társaság(ok) a Kbt. 56.§ (2) bekezdése szerinti társulásként adózik / adóznak. 
Kijelentjük, hogy ezen társaság(ok) vonatkozásában a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) 
pontjában és a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak 
fenn, továbbá ezen társulás tulajdonos társasága(i) vonatkozásában a Kbt. 56. § (1) 
bekezdés k) pontja ka) alpontjában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. * 

(dátum)………………, ……..év. …………hó……nap 
 
 

………………………………… 
cégszerű aláírás 

 
* Kérjük a megfelelőt megjelölni 
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6. számú melléklet 
 
 

NYILATKOZAT  
A KBT. 58. § (3) BEKEZDÉS TEKINTETÉBEN 

 
 
Alulírott,…………………….......…… (név) mint a(z) ……………………………….  (cégnév) 
cégjegyzésre jogosult képviselője a KNAUS TABBERT Kft. ajánlatkérő „TÁMOP-2.1.3.C-
12/1-2012-0535. „Munkahelyi képzések támogatása és megvalósítása a KNAUS 
TABBERT Kft-nél” című projekt keretében képzések megtartása” tárgyú közbeszerzési 
eljárása során a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy 
a(z) 
 
…………………………………………………………….............. ajánlattevő 
 
nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1), (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá 
tartozó alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet. 
 
(dátum)………………, ……..év. …………hó……nap 

 
 
 

………………………………… 
cégszerű aláírás 
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7. számú melléklet 
 
 

 
NYILATKOZAT 

A KBT. 40. § (1) BEKEZDÉS A) - B) PONTJA SZERINT 
 

 
Alulírott, …………………………… (név) mint a(z) ……………….……………........ (cégnév) 
(székhely: .........................................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a 
KNAUS TABBERT Kft. ajánlatkérő „TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0535. „Munkahelyi 
képzések támogatása és megvalósítása a KNAUS TABBERT Kft-nél” című projekt 
keretében képzések megtartása” tárgyú közbeszerzési eljárásában nyilatkozom, hogy: 
 

a) A közbeszerzés teljesítése során nem kívánok alvállalkozót igénybe venni. * 
 
vagy 
 

b) A közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítésében alvállalkozót kívánok igénybe 
venni: ……………………………… * 

 
Amennyiben alvállalkozót kíván igénybe venni, úgy a következő pontok tekintetében is 
nyilatkozni kell! 
 

1) A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben az alábbi 
alvállalkozók vesznek részt: * 

 

Név, cím 
Közbeszerzésnek az a része és %-os aránya, 

amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók 
közreműködnek 

  

  

 
vagy 

 
2) A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben nem kívánok 

alvállalkozót igénybe venni.* 
 
 
(dátum)………………, ……..év. …………hó……nap 

 
 
 

………………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 

* A nem kívánt rész áthúzandó. 
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8. számú melléklet 
 
 
 

NYILATKOZAT 
AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁHOZ IGÉNYBE VENNI KÍVÁNT MÁS 

SZERVEZETRŐL  
(adott esetben) 

 
Alulírott ……………………………… mint a(z) ……………………….……………......... 
(székhely: .................................. ……................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 
képviselője a KNAUS TABBERT Kft. ajánlatkérő „TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0535. 
„Munkahelyi képzések támogatása és megvalósítása a KNAUS TABBERT Kft-nél” című 
projekt keretében képzések megtartása” tárgyú közbeszerzési eljárásában, a(z)   
……………………………..alkalmassági követelménynek való megfelelés végett a(z) 
………………………………………………….. (név, székhely) szervezet erőforrásaira 
támaszkodunk. 
 
 
Nyilatkozom, hogy a fentiekben megjelölt szervezet az alábbiak szerint kerül bevonásra a 
teljesítésbe:  ......................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 
 
(dátum)………………, ……..év. …………hó……nap 

 
 
 

………………………………… 
cégszerű aláírás 
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9. számú melléklet 
 
 
 

NYILATKOZAT  
A KBT. 55. § (5) BEKEZDÉS TEKINTETÉBEN 

(adott esetben) 
 
 
Alulírott ……………………………… mint a(z) ……………………….……………......... 
(székhely: .................................. ……................................) az alkalmasság igazolásához igénybe venni 
kívánt szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a KNAUS TABBERT Kft. ajánlatkérő 
„TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0535. „Munkahelyi képzések támogatása és megvalósítása a 
KNAUS TABBERT Kft-nél” című projekt keretében képzések megtartása” tárgyú 
közbeszerzési eljárásában a…………………………….. alkalmassági feltételt jelentő erőforrást 
az ajánlattevő rendelkezésére bocsátom a szerződés teljesítésének időtartama alatt.   
 
 
Ennek megfelelően az adott alkalmassági követelmény(ek)nek megfelelés igazolását az ajánlattevő 
rendelkezésére bocsátottam. 
 
(dátum)………………, ……..év. …………hó……nap 

 
 
 

………………………………… 
cégszerű aláírás 
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10. számú melléklet 
 
 
 

NYILATKOZAT  
A KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁNAK MEGFELELŐ REFERENCIÁKRÓL 

 
 
 
Alulírott ……………………….. mint a(z)………………………………….. (név, székhely) 
ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő * jelen eljárásban 
nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a KNAUS TABBERT Kft. ajánlatkérő 
„TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0535. „Munkahelyi képzések támogatása és megvalósítása a 
KNAUS TABBERT Kft-nél” című projekt keretében képzések megtartása” tárgyú 
közbeszerzési eljárásában referenciaként cégünk alábbi szolgáltatásait jelölöm meg: 
 

Szolgáltatás tárgya 
leírása 

Teljesítés 
ideje 

(év, hónap) 

Teljesítés helye A megrendelő 
(szerződést kötő másik 

fél) név, cím, 
kapcsolattartója és 

elérhetősége 

 
Ellenszolgáltatás 

összege 

A teljesítés az 
előírásoknak és a 

szerződésnek 
megfelelően történt-e 

      

      

      

 
 
(dátum)………………, ……..év. …………hó……nap 

 
 
 

………………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 

* A vonatkozót kérjük aláhúzni! 
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11. számú melléklet 
 
 
 
NYILATKOZAT A 310/2011. (XII. 23.) KORM. RENDELET 14. § (1) BEKEZDÉS C) 

PONTJA ALAPJÁN 
 
 
 
A KNAUS TABBERT Kft. ajánlatkérő „TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0535. „Munkahelyi 
képzések támogatása és megvalósítása a KNAUS TABBERT Kft.-nél” című projekt 
keretében képzések megtartása” tárgyú közbeszerzési eljárásában a közbeszerzés tárgya 
szerinti nettó árbevételről 
 
Alulírott………………………….. (név) mint…………………………………… (cégnév) 
cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a(z) 
………………………………………… ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő * előző két  üzleti évre a közbeszerzés tárgya (felnőttképzési, képzési 
tevékenység) szerinti tevékenységből származó árbevétele: 
 

 
 
(dátum)………………, ……..év. …………hó……nap 

 
 
 

………………………………… 
cégszerű aláírás 

 
* A vonatkozót kérjük aláhúzni! 

Időszak Közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétel (Ft-ban kifejezve) 

201.. évben  

201.. évben  

  

Összesen:  



 

 27 

12. számú melléklet 
 
 
 

Nyilatkozat szakemberekről 
 
 

Alulírott, ……………………... (név) mint a(z) ……..………………………... (cégnév) 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a KNAUS TABBERT 
Kft. ajánlatkérő „TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0535. „Munkahelyi képzések támogatása és 
megvalósítása a KNAUS TABBERT Kft-nél” című projekt keretében képzések 
megtartása”  tárgyú közbeszerzési eljárásában a teljesítés során az alábbi szakembereket kívánjuk 
bevonni a teljesítésbe: * 
 

Előírt alkalmassági követelmény Szakember neve 

Alkalmassági követelménynek való 
megfelelést bizonyító adat 
(képzettséget, végzettséget igazoló, 

dokumentumok, szakmai önéletrajz, szakirányú 
szakmai oktatói gyakorlati idő) 

1 fő felsőfokú végzettségű, 
csapatépítés és/vagy kommunikációs 
és/vagy problémamegoldással 
kapcsolatos területén min. 2 éves 
oktatói gyakorlattal rendelkező 
szakember 

  

1 fő környezetvédelmi felsőfokú 
végzettségű, környezettudatos 
gazdálkodásmenedzsment területen 
min. 2 éves szakmai tapasztalattal 
rendelkező szakember 

  

 
Igazolásként csatolni kell a szakmai önéletrajzokat saját kezűleg aláírva amelyből a szakmai, 
oktatói gyakorlati időtartam megállapítható, a képzettséget, végzettséget igazoló, 
dokumentumokat , valamint rendelkezésre állási nyilatkozatokat. 
 
 
(dátum)………………, ……..év. …………hó……nap 

 
 
 

………………………………… 
cégszerű aláírás 

 
* A táblázat celláinak mérete szükség szerint bővíthető. 
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13. számú melléklet 

 
 
 
 
 
 

Nyilatkozat 
 
 
 
Alulírott…………………………...………………………………………………..(név) mint 
a(z).…....………….....................…………………………………………………….. (cégnév) 
cégjegyzésre jogosult képviselője a KNAUS TABBERT Kft. ajánlatkérő „TÁMOP-2.1.3.C-
12/1-2012-0535. „Munkahelyi képzések támogatása és megvalósítása a KNAUS 
TABBERT Kft-nél” című projekt keretében képzések megtartása” tárgyú közbeszerzési 
eljárásában nyilatkozom, hogy a digitális adathordozón beadott (jelszó nélkül olvasható, de nem 
módosítható PDF file) ajánlat teljes mértékben megegyezik a papíralapon beadott eredeti 
ajánlattal. 
 
 
(dátum)………………, ……..év. …………hó……nap 

 
 
 

………………………………… 
cégszerű aláírás 
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14. melléklet 
 
 
 

RÉSZLETES ÁRAJÁNLAT   
a KNAUS TABBERT Kft. ajánlatkérő „TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0535. „Munkahelyi 
képzések támogatása és megvalósítása a KNAUS TABBERT Kft-nél” című projekt 

keretében képzések megtartása” tárgyú közbeszerzési eljárásában 
 

 
 

Tevékenység 
megnevezése 

Képzés 
óraszáma 

Résztvevők 
száma 

Hatóságila
g 

engedélyez
tetett 

képzési kör 

Nettó 
ár/fő/képz

és 
(Ft) 

Nettó összár 
(képzéseknél 
megjelölt 
összes főre 
együttesen) 
(Ft) 

ÁFA 
(Ft) 

Bruttó 
összár 

(Ft) 

Zöldgazdálkodás”
, avagy 
környezettudatos 
gazdálkodási 
alapismeretek 
vezetőknek 

32 óra 13 fő Egyéb     

Kommunikáció és 
problémakezelési 
alapismeretek 
művezetőknek 

30 óra 41 fő Egyéb     

Kommunikációs 
és 
krízismanagement 
ismeretek vezetők 
számára 

30 óra 41 fő Egyéb     

Csapatépítés és 
Asszertív 
kommunikáció 

20 óra 76 fő Egyéb     

* Mindösszesen:  
 

* Megjegyzés: A felolvasólapon kérjük, ezen összeg kerüljön megjelölésre! 
……. …… …… 

 
 
 
 
(dátum)………………, ……..év. …………hó……nap 

 
 
 

………………………………… 
cégszerű aláírás 
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15. melléklet 
 
 
 
 
 
 

Nyilatkozat  
kötbérek elfogadásáról 

 
 
 
Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév) 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a KNAUS TABBERT 
Kft. ajánlatkérő „TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0535. „Munkahelyi képzések támogatása és 
megvalósítása a KNAUS TABBERT Kft-nél” című projekt keretében képzések 
megtartása” tárgyú eljárásában az Eljárást megindít felhívásban a Szerződést biztosító 
mellékkötelezettségek körében előírt mértékű kötbérek megfizetését vállalom. 
 
 
 
(dátum)………………, ……..év. …………hó……nap 

 
 
 

………………………………… 
cégszerű aláírás 
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16. melléklet 
 
 
 

REGISZTRÁCIÓS LAP 
 
 
 

A KNAUS TABBERT Kft. ajánlatkérő „TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0535. „Munkahelyi 
képzések támogatása és megvalósítása a KNAUS TABBERT Kft-nél” című projekt 

keretében képzések megtartása” tárgyú közbeszerzési eljárásában 
 

A közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplő adatai: 
 

Neve:  
 
Székhelye:  
 
Tel:  
 
Fax:  
 
Kapcsolattartó személy neve:  
 
E-mail:  
 
 
Kitöltve elküldendő a +36 1 3326004 faxszámra az ajánlattételi határidő lejártáig! 
 
(dátum)………………, ……..év. …………hó……nap 

 
 
 

………………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
 

A Regisztrációs lap visszaküldésével kell jelezni az Ajánlatkérő számára, ha valaki a tárgyi közbeszerzési 
eljárásban, mint lehetséges ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó kíván szerepelni. 
 
Ajánlatkérő biztosítja, hogy a fent megadott adatokat csak és kizárólag az adott közbeszerzési eljárással 
kapcsolatosan használja fel, harmadik személy számára azokat ki nem adja. 
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17. melléklet 
 
 

NYILATKOZAT 
az újrahasznosított termékek megajánlásáról 

 
 
Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév) 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a KNAUS TABBERT 
Kft. ajánlatkérő „TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0535. „Munkahelyi képzések támogatása és 
megvalósítása a KNAUS TABBERT Kft-nél” című projekt keretében képzések 
megtartása” tárgyú eljárásában a közbeszerzés megvalósítása, a teljesítés során amennyiben 
lehetséges, úgy újrahasznosított és környezetbarát papírra nyomtatok. 
 
(dátum)………………, ……..év. …………hó……nap 

 
 
 

………………………………… 
cégszerű aláírás 
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18. melléklet 
 
 

Nyilatkozat 
 
 
 
Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév) 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a KNAUS TABBERT 
Kft. ajánlatkérő „TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0535. „Munkahelyi képzések támogatása és 
megvalósítása a KNAUS TABBERT Kft-nél” című projekt keretében képzések 
megtartása” tárgyú eljárásában társaságunk a támogatott képzés teljes időtartamára érvényes, a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelő engedéllyel rendelkezik, és vállalom, hogy nyertessége 
esetén a szerződés végéig azt a vonatkozó jogszabályok szerint fent is tartom. Vállalom, hogy az 
engedélyezett képzések indításával kapcsolatos adatszolgáltatásnak eleget teszek. 
 
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal által nyilvántartott nyilvántartási számunk: …… 
 
Az általunk megajánlott képzési programok neve és nyilvántartásba vételi számai: 
 

Ajánlatkérő által előírt képzés Ajánlattevő által megajánlott 
képzési program megnevezése 
az NMH nyilvántartás szerint 

Képzési programok 
nyilvántartásba vételi száma 

Zöldgazdálkodás”, avagy 
környezettudatos 
gazdálkodási alapismeretek 
vezetőknek 

  

Kommunikáció és 
problémakezelési 
alapismeretek 
művezetőknek 

  

Kommunikációs és 
krízismanagement 
ismeretek vezetők számára 

  

Csapatépítés és Asszertív 
kommunikáció 

  

 
 
 
Kijelentem, hogy nyertességem esetén a képzéseket a vonatkozó Felnőttképzési törvény 
rendelkezései szerint fogom megtartani. 
 
 
(dátum)………………, ……..év. …………hó……nap 
 

 
………………………………… 

cégszerű aláírás 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

tervezet 
 
 
amely létrejött egyrészről 
 

cég:   KNAUS TABBERT Termelő- és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhely:   2600 Vác, Görgey Artúr utca 1. I. em. 1. 
levelezési cím:   2645 Nagyoroszi, Felszabadulás útja 112. 
számlavezető pénzintézet:  Raiffeisen Bank Zrt. 
pénzforgalmi jelzőszám:   12001008-01359258-00100008 
adószám:  11210746-2-13 
KSH száma:    11210746-3099-113-13 
cégjegyzékszám:  Cg. 13-09-115170 
képviseli: Botka József  ügyvezető 

 
mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 
 
másrészről 
 

cég: cég:    
székhely:    
levelezési cím:    
számlavezető pénzintézet:   
pénzforgalmi jelzőszám:    
adószám:   
cégbíróság:   
cégjegyzékszám:   
képviseli:  

 
mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott) 
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel kötnek meg: 
 

1. Előzmények 

A Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízó nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „TÁMOP-
2.1.3.C-12/1-2012-0535. „Munkahelyi képzések támogatása és megvalósítása a KNAUS 
TABBERT Kft.-nél” című projekt keretében képzések megtartása” tárgyában. 
A Megbízott, mint ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az 
az eljárást megindító felhívás szerinti bírálati szempont alapján a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatként került kiválasztásra. Ennek alapján a Megbízott a 
Megbízottat hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
 
Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény (Kbt.) rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak 
részeként írják alá. 
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2. A szerződés tárgya 

Megbízó jelen szerződés aláírásával megbízza, a Megbízott pedig elvállalja a „TÁMOP-2.1.3.C-
12/1-2012-0535. „Munkahelyi képzések támogatása és megvalósítása a KNAUS 
TABBERT Kft-nél” című projekt keretében képzések megtartása” tárgyú eljárásban  az 
alábbi feladatok teljes körű ellátását:  
--Zöldgazdálkodás”, avagy környezettudatos gazdálkodási alapismeretek vezetőknek 32 
órás képzés,13 fő részére 
--Kommunikáció és problémakezelési alapismeretek művezetőknek 30 órás képzés, 41 fő 
részére 
--Kommunikációs és krízismanagement ismeretek vezetők számára 30 órás képzés, 41 fő 
részére 
--Csapatépítés és Asszertív kommunikáció 20 órás képzés, 76 fő részére 

 
Megbízott a feladatait a közbeszerzési eljárást megindító felhívás, az ajánlattételi dokumentáció, a 
Megbízott ajánlata, valamint a jelen szerződés tartalma szerint jelen szerződésben részletezett 
kötelezettségeinek betartásával köteles teljesíteni. 
 

3. A szerződés teljesítésének helye és ideje: 

3.1. A teljesítés határideje: 2015. február 28. Megbízó előteljesítést elfogad. 

(Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő jelen beszerzésre támogatási 

szerződés-módosítást nyújtott be, melyben kérte, hogy a támogató szervezet járuljon hozzá, hogy a 

teljesítési határidő 2015. március 31-ra módosuljon. A szerződés-módosítás aláírására még nem 

került sor. Amennyiben a támogató szervezet a hozzájárulást megadja, úgy a teljesítési határidő 

2015. március 31. napjára módosul.) 

 

3.2. A Felek rögzítik, hogy a Megbízott a munkát a képzési ütemtervben részletezettek szerint, 
az ütemterv alapján végzi, melynek tartalmát és határidőit a szerződő felek jelen szerződés 
hatályba lépését követő 5. munkanapig együttesen határozzák meg.  

3.3. A teljesítés helye a Megbízó fióktelepe: 2645 Nagyoroszi, Felszabadulás u. 112. 

4. A Megbízott kötelezettségei 

4.1. Megbízott a megbízást Megbízó utasításai szerint, Megbízó érdekeinek megfelelően köteles 
ellátni. Megbízott felel a megbízás szakszerű és határidőben történő teljesítéséért. Ha a 
Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt erre 
figyelmeztetni; ha a Megbízó utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az 
utasításból eredő károk őt terhelik. 

4.2. A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról kívánságára, szükség 
esetén e nélkül is tájékoztatni, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását 
teszik indokolttá. 

4.3. Megbízottnak a képzéseket és ennek okán létrejövő képzési dokumentációt a felnőttképzési 
törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok mellett, a „TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0535. 
„Munkahelyi képzések támogatása és megvalósítása a KNAUS TABBERT Kft -nél” t. 
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pályázati útmutatója és az ahhoz kapcsolódó mellékletekben foglaltak figyelembe vételével 
szükséges bonyolítania, illetve dokumentálnia. 

4.5. Megbízottnak vállalnia kell, hogy a képzésekkel kapcsolatos minden információt Megbízó 
rendelkezésére bocsát a képzések megkezdése előtt legkésőbb 3 nappal. 

4.6.   A Megbízott kijelenti, hogy a támogatott képzés teljes időtartamára érvényes, a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelő engedéllyel rendelkezik és vállalja, hogy a szerződés végéig azt a 
vonatkozó jogszabályok szerint fent is tartja. Megbízott köteles az engedélyezett képzések 
indításával kapcsolatos adatszolgáltatásnak eleget tenni és ezen dokumentumokat a képzés 
megindításakor köteles átadni a Megbízónak. 

4.7. Megbízott köteles a képzések során a felnőttképzési törvény valamennyi rendelkezését, 
előírását betartani. 

4.8. A Megbízottnak az általa tartott képzéseket a Megbízó által biztosított online órarendbe fel 
kell vinnie, és módosítás esetén a Megbízó által megadott feltételek és időhatár betartásával 
felelősen módosítania kell. 

4.9. A Szerződő felek rögzítik, hogy az együttesen elfogadott képzési ütemtervet a felek a 
képzés megkezdése előtti 5. napig módosíthatják közös megegyezéssel. Az ütemterv 
módosítása érintheti a képzés megkezdésének időpontját, a képzés helyszínét és a képzés 
ütemezését is. 

5. A Megbízó kötelezettségei 

5.1. A Megbízó a fióktelepén biztosítja a helyszínt a képzések megtartására. 

5.2. A Megbízó köteles a képzéseken a képzendő munkavállalói részvételét biztosítani, 
engedélyezni. Megbízó kötelezettsége annak biztosítása, hogy a tárgyi képzéseken a 
pályázatban vállalt létszámban az alkalmazottai megjelenjenek és részt vegyenek. 

5.3. A képzés megkezdése előtti 5. napig a Megbízó köteles átadni a Megbízott részére a 
résztvevői listát, melynek a felnőttképzési szerződés megkötéséhez szükséges adatokat kell 
tartalmaznia. 

6. Fizetési feltételek 

6.1. A Megbízottat a megbízás teljesítéséért megbízási díj illeti meg. A megbízási díj – mely 
tartalmazza a Megbízott egyéb, nem nevesített költségeit is –  nettó …….,- Ft + áfa, azaz 
bruttó ….. Ft. 

(Részletes ártáblázat beszúrása szükséges a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően.) 

6.2. A megbízási díj tartalmaz minden járulékos költséget (pl.: képzési dokumentáció elkészítése; 
az előzetes tudásszint felmérés; jegyzet, tananyag költség; vizsgadíj stb.), függetlenül azok 
formájától és forrásától.  

6.3. A számla ellenértékét a Megrendelő a Ptk. 6:130 § (1) – (3) bekezdésében foglaltak szerint 
teljesíti. A számla benyújtásának feltétele a teljesítés igazolás megléte. A számlák kifizetése 
utófinanszírozással történik 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális 
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Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szerint. 

6.4. A megbízott az egyes képzések befejezését követően jogosult 4 db részszámla benyújtására 
a képzések teljesítését követően a teljesített szolgáltatás Megbízó általi igazolásának 
csatolásával.  

6.5. A Megbízott teljesítésről kiállított számlájának a Megbízó általi kifizetése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§ hatálya alá esik. 

6.6. A Megbízott nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Megbízott adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

6.7. Megbízott kijelenti, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapján a szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megbízó számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megbízót 
haladéktalanul értesíti. 

6.8. Fizetési késedelme esetén a Megbízó a késedelem időtartamára, a késedelembe esés napján 
hatályos Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a 
Megbízottnak. 

6.9. Ha a Megbízott nem a szerződés szerint teljesít, a Megbízó jogosult a számla kiegyenlítését 
részben vagy egészben megtagadni anélkül, hogy ez által késedelembe esne.  

7. Alvállalkozó, egyéb gazdasági szereplő igénybevétele 

7.1. A Megbízott a teljesítéshez alvállalkozót, egyéb gazdasági szereplőt vesz/ nem vesz 
igénybe.  

7.2. Azon feladatok, amelyben alvállalkozó részt vesz: ……….. 

7.3. Azon alvállalkozók és a teljesítésben való közreműködésük aránya, akit a Vállalkozó a 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozót veszi igénybe: 

Cégnév: 
Székhely: 
Feladat és annak százalékos aránya: 
 

7.4. Azon feladatok, amelyben egyéb gazdasági szereplő részt vesz: 

7.5. A Megbízott az igénybe vett alvállalkozó és egyéb gazdasági szereplő munkájáért úgy felel, 
mintha a munkát maga végezte volna. Amennyiben a Megbízott az alvállalkozót 
jogosulatlanul vette igénybe, a Megbízott felelős minden olyan kárért is, amely az 
alvállalkozó igénybevétele nélkül nem merült volna fel. 

7.6. A Megbízó csak azon a szerződés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó közreműködéséhez járul hozzá, akit a Vállalkozó a közbeszerzési 
eljárásban megnevezett.  



 

 38  

7.7. A Megbízó a szerződés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó közreműködéséhez csak a jelen szerződés olyan részeinek teljesítése 
tekintetében járul hozzá, melyet a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban megnevezett. 

7.8. Az ajánlatban nem szereplő alvállalkozók igénybevételéhez csak a Kbt. 128 § (3) 
bekezdésében foglalt feltételek igazolt fennállta esetén járulhat hozzá a Megbízó. 

7.9. Jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó esetén a Megbízó felszólíthatja a Megbízottat a 
szerződésszegés megszüntetésére, amennyiben az 3 (három) munkanapon belül nem 
történik meg, a Megbízó jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.  

8. A szerződésszegés jogkövetkezményei 

8.1. Azonnali hatályú felmondás: Ha a Megbízott késedelmesen teljesít, illetve bármilyen más 
módon megszegi a szerződésben foglalt bármely kötelezettségét, a Megbízó a 
szerződésszegés tényét erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és határidő 
tűzésével felhívja a szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Megbízott a Megbízó által 
megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés 
megszüntetésére, a Megbízó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. 

8.2. Jelen szerződés megszűnése esetén Felek kötelesek egymással elszámolni.  

8.3. Szerződést megerősítő biztosítékok:  

        Kötbér 

Megbízott késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel érintett napokra vonatkozóan napi 
60.000,-Ft, azaz Hatvanezer forint, de maximum a nettó teljes szerződéses ellenérték 30%-
ának megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles fizetni a megbízó részére, mely 
követelését a megbízó a megbízott részszámlájából történő levonás útján érvényesíthet. A 
Megbízott mentesül a kötbér megfizetése alól, ha a megbízó mulasztása miatt esett 
késedelembe. 
A Megbízott meghiúsulási kötbért köteles fizetni, nem teljesítése esetén, melynek mértéke a 
teljes ellenszolgáltatás nettó értékének 30 %-a.  

 
A fenti kötbér-igények érvényesítése nem zárja ki Megbízó azon jogát, hogy a szerződés 
meghiúsulása következtében keletkező többlet kárigényét is érvényesítse. 

9. Egyéb rendelkezések: 

9.1. A szerződő felek kölcsönösen kötelezik magukat, hogy jelen megbízás során vagy annak 
kapcsán keletkező vagy felhasznált minden információt (ideértve az üzleti titkot is) 
bizalmasan kezelnek és titokban tartanak, ide nem értve azokat az információkat, amelyek 
nyilvánosak, vagy harmadik személy számára jogszerűen hozzáférhetőek, illetőleg amelyek 
nyilvánosságra hozatalát vagy harmadik személlyel való közlését a megbízás ellátásának 
természete indokolja. 

9.2. A szerződő felek a jelen szerződés teljesítése során kötelesek egymással együttműködni és 
egymást minden, a teljesítést érintő, különösen az azt késleltető vagy akadályozó 
körülményről haladéktalanul tájékoztatni. 
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9.3. A felek részéről kapcsolattartásra jogosultak a szerződés teljesítésével, értelmezésével 
kapcsolatos kérdésekben: 

Megbízó részéről: Név: 
 E-mail: 
 Tel.: 
 Telefax: 
 
Megbízott részéről: Név: 
 E-mail: 
 Tel.:  
 Telefax: 

 
9.4. A Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítására kizárólag közös megegyezéssel írásban van 
lehetőség a Kbt. 132. §-ában foglalt feltételek teljesülése esetén. 
 
9.5. A szerződést és annak tartalmát a 4/2011 (I.28.) Kormányrendeletben meghatározott 

szervek, valamint az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult 
ellenőrizni. 

9.6. Jelen szerződés által nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és a vonatkozó 
jogszabályok az irányadók. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésen alapuló 
esetleges vitás kérdéseiket elsősorban peren kívüli tárgyalás útján kívánják rendezni. Ennek 
eredménytelensége esetén vitáik eldöntésére a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. 
törvény szabályai alapján a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz 
fordulnak. 

9.7. Jelen Szerződést a Felek elolvasást, értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírtak. 

9.8. Jelen Szerződés 6 példányban készült, melyből 4 példány a Megbízót, 2 példány pedig a 
Megbízottat illeti meg. 

Kelt: 
Nagyoroszi, 2015. ………… ………………, 2015. ………………. 
 

 

 

…………………………….. …………………………….. 
Megbízó 

KNAUS TABBERT Kft. 
Képviseli: Botka József  ügyvezető 

Megbízott 
…………. 

Képviseli: ….. 
 


