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I.

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

Tisztelt Ajánlattevők!
Ajánlatkérő célja jelen közbeszerzési dokumentumok kiadásával, hogy az esélyegyenlőség és a
versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával valamennyi ajánlattevő számára elősegítse a
sikeres ajánlattételt, ennek érdekében felhívjuk szíves figyelmüket néhány olyan előírásra, melyeket az
ajánlat összeállítása és benyújtása során feltétlenül be kell tartaniuk:
1.

Jelen közbeszerzési dokumentumok az eljárást megindító felhívásban meghatározott feltételek
értelmezésére, kiegészítésére, valamint a Kbt. és/vagy az egyéb vonatkozó jogszabályok
előírásainak megfelelő ajánlati feltételek rögzítésére szolgálnak. Jelen útmutató kiadásával
ajánlatkérőnek nem célja az eljárást megindító felhívásban, a Kbt-ben és/vagy az egyéb
vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések megismétlése, az útmutató kizárólag az
eljárást megindító felhívással, a közbeszerzési dokumentumokkal és a vonatkozó
jogszabályokkal (elsősorban a Kbt-vel) összhangban értelmezendő. Az eljárást megindító

felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen közbeszerzési dokumentumok
rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására
vonatkozóan!
2.

Az ajánlat kidolgozásának alapját az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok
és a Kbt. 56. §, illetve a Kbt. 114. § (6) bekezdés alapján adott kiegészítő tájékoztatás együttesen
képezik.

3.

Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen közbeszerzési
dokumentumok rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és
benyújtására vonatkozóan. A közbeszerzési dokumentumok és az eljárást megindító felhívás
esetleges ellentmondása esetén mindenkor az utóbbi az irányadó.

4.

Ajánlattevőknek az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban közölt
információkat bizalmasan kell kezelniük, melynek tartalmáról harmadik félnek információt nem
szolgáltathatnak, kivéve, ha ez az ajánlat elkészítéséhez, illetve az esetleges jogvitát rendező
eljárások lefolytatásához szükséges.

5.

Ajánlattevőknek az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, továbbá
a Kbt. 56. §, illetve a Kbt. 114. § (6) bekezdés alapján adott esetleges kiegészítő
tájékoztatás(ok)ban meghatározott valamennyi tartalmi és formai követelménynek megfelelően
kell az ajánlatukat elkészíteniük és benyújtaniuk.

6.

Az eljárás során kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor, elektronikus úton történő
nyilatkozattételre kizárólag a Kbt. 41. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kerülhet sor
(Egyszerű e-mail üzenet nem megfelelő!). Ajánlattevők kérdéseiket kizárólag írásban
nyújthatják be az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően, az eljárást megindító felhívás 1.
pontjában megadott helyen, faxszámon vagy email címen. A beérkezés tényét és időpontját vita
esetén ajánlattevőnek kell tudnia igazolni. Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem
dokumentálható kapcsolattartási formát, telefonon érkező kérdésekre az esélyegyenlőség és a
versenysemlegesség elvének biztosítása érdekében ajánlatkérő nem válaszol.
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7.

Ajánlattevő köteles a közbeszerzési dokumentumok részét képező Regisztrációs adatlapot kitöltve
és aláírva megküldeni ajánlatkérő részére a letöltést követő 24 (huszonnégy) órán belül. A
Regisztrációs adatlap mintáját jelen közbeszerzési dokumentumok 21. melléklete tartalmazza.

8.

Az ajánlat benyújtásával ajánlattevő ajánlatot tesz a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő köteles a
jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatokat az eljárást megindító felhívásban, a jelen
közbeszerzési dokumentumokban, illetve a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban
meghatározott mennyiségi és minőségi meghatározás szerint, a vonatkozó jogszabályok,
szabványok, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.
Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott valamennyi feladatra.

9.

Az ajánlatkérő határidőn túli ajánlatot nem fogad el. A postai úton, vagy más módon,
késedelmesen beérkező ajánlatot ajánlatkérő – a késedelem okának és felelősének vizsgálata
nélkül – felbontatlanul, 5 (öt) évig megőrzi.

10. A közbeszerzési dokumentumok iratmintákat tartalmaznak annak érdekében, hogy ajánlatkérő
az érvényes ajánlattételt megkönnyítse ajánlattevők számára. Ajánlatkérő nem teszi kötelezővé
a kiadott iratminták alkalmazását. A kiadott iratminták kitöltése és benyújtása javasolt, de
ajánlatkérő elfogadja az ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó, a
kiadott iratmintá(k)tól különböző iratot is, amennyiben az alkalmas a kizáró okok, az
alkalmasság, illetve egyéb, az ajánlatkérő és/vagy valamely jogszabály által előírt valamely feltétel,
körülmény fennállásának vagy hiányának megállapítására.
11. A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő ajánlatában csupán arról köteles nyilatkozni,
hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlattevő az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást
megindító felhívásban előírt dokumentumokat az alkalmassági követelmények tekintetében az
eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint,
ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
Az ajánlattevő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti
felhívása nélkül esetlegesen benyújtott igazolásokat ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és azokat
csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében vonja be a
bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására fel kíván hívni.
Amennyiben ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, ajánlatkérő nem hívja fel
ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban
benyújtott igazolásokat ajánlatkérő felhívására nyújtotta volna be, és ezen dokumentumok
vonatkozásában szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
12. Az ajánlatban nem lehet áthúzás, átírás vagy betoldás, illetve csak abban az esetben, ha erre az
ajánlattevő által elkövetett hibák javítása céljából van szükség, továbbá az ilyen javításokat az
ajánlatot aláíró személy vagy személyek kézjegyükkel és a javítás dátumával ellátják.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti szervezettel köti meg a szerződést a Kbt. 131. §
(6) bekezdésében foglaltak alapján a Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti időtartam alatt, kivéve a
Kbt. 131. § (7) és (8) bekezdéseiben szereplő esetköröket. Amennyiben a Kbt. 131. § (4)
bekezdése szerinti szervezet nem írja alá a szerződést az ajánlatkérő által megjelölt időpontban,
ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a szervezet a szerződés megkötésétől visszalép.
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14. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles előzetesen
bejelenteni ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót, aki/amely részt vesz a szerződés
teljesítésében, és – ha a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatában az adott alvállalkozót
még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó
nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a
megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt is köteles előzetesen bejelenteni
ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót, aki/amely részt vesz
a szerződés teljesítésében, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó
nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a
megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
15. A Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő
köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az adóilletősége szerinti
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
16. Ajánlattevőnek teljes körű ajánlatot kell adnia a szerződés teljesítésére. Ajánlatkérő nem fogad
el semmiféle kifogást azon az alapon, hogy ajánlattevő elmulasztotta a közbeszerzési
dokumentumok valamely részének átvételét. Ajánlattevő kötelessége, hogy meggyőződjön a
közbeszerzési dokumentumok és az ajánlatkérő által a munkákkal kapcsolatban szolgáltatott
bármilyen információ pontosságáról.
17. A benyújtott ajánlat formai követelményeire az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak az irányadók.
Az ajánlatot az eljárást megindító felhívásban meghatározott számú példányban kell beadni.
Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az
ajánlat első vagy hátsó lapjához kell rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni és/vagy az ajánlattevő
részéről erre jogosultnak alá kell írni.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlat bármilyen összefűzését elfogadja, amely kizárja az ajánlat
roncsolásmentesen történő szétbontását, továbbá biztosítja annak könnyű lapozhatóságát.
Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön
és oldalanként növekedjen. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. az egyes
oldalaknál a „/A” és „/B” oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye
egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a Kbt. 71-72. §-ainak alkalmazása esetén
egyértelműen lehet hivatkozni. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó
oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet számozni. A címlapot és hátlapot (ha
vannak) nem kell, de lehet számozni. Ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást
kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása
érdekében szükséges.
Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott
gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos meghatalmazást kapott (kaptak).
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Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre,
az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel
(szignóval), továbbá a módosítás dátumával kell ellátni.
18. A Kbt. 47. § (2) bekezdése értelmében, ahol a Kbt. vagy az annak felhatalmazása alapján
megalkotott külön jogszabály alapján ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely
dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik –
egyszerű másolatban is benyújtható.
19. Az ajánlatban a nettó ajánlati árakat kizárólag magyar forintban (HUF) lehet megadni.
A nettó ajánlati áraknak fix áraknak kell lenniük, azaz ajánlattevők semmilyen formában és
semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
A nettó ajánlati árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden olyan felmerülő
költséget – függetlenül azok formájától és forrásától (pl. adók, járulékok, díjak, illetékek, stb.) –
amelyek az ajánlat tárgyának teljes körű megvalósításához szükségesek, továbbá, hogy fedezetet
nyújtsanak minden ajánlattevői kifizetési igényre.
A nettó ajánlati áraknak tartalmazniuk kell a szerződés időtartama alatti esetleges
árváltozásokból eredő vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is, figyelembe véve a
szerződéstervezet vonatkozó rendelkezéseit.
20. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatát a műszaki leírásban foglalt előírások alapján, a következő
tartalmi és formai előírások betartásával kell összeállítani:
- ajánlattevőnek csatolnia kell a megajánlott áruk olyan részletességű leírását (továbbá ennek
részeként a megajánlott áruk fényképét), amelyből a megajánlott áruknak a kiadott Műszaki
leírásban ajánlatkérő által előírt műszaki minimumkövetelményeknek való megfelelősége
egyértelműen megállapítható
- ajánlattevőnek a megajánlott áruk leírásában az alábbi – az értékelési részszempontok
körében értékelésre kerülő – műszaki paraméterek vonatkozásában a megajánlott áruk
pontos műszaki paramétereit, adatait is meg kell adnia annak érdekében, hogy a
megajánlott áruknak a kiadott Műszaki leírásban ajánlatkérő által előírt műszaki
minimumkövetelményeknek való megfelelőségén túlmenően az ajánlati elemek
helytállósága is egyértelműen megállapítható legyen:
• 01. rész:
• A füstölt mozzarella gyártó technológia termelési kapacitása: ………….. kg/óra
• A füstölt mozzarella gyártó technológia üzemeltetéséhez szükséges személyzet
létszáma: ………….. fő
• A füstölt mozzarella gyártó technológia maximális 6 bar nyomású gőzfelhasználása:
………….. kg/óra
• 02. rész:
• A sajtgyártó, szeletelő és csomagoló technológia termelési kapacitása: …………..
kg/óra
• A sajtgyártó, szeletelő és csomagoló technológia üzemeltetéséhez szükséges személyzet
létszáma: ………….. fő
• A sajtgyártó, szeletelő és csomagoló technológia maximális 6 bar nyomású
gőzfelhasználása: ………….. kg/óra
- ajánlatkérő a megajánlott áruk leírását, illetve fényképét tekinti a közbeszerzési műszaki
leírásra vonatkozó szakmai ajánlatnak
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- amennyiben az esetleges kiegészítő tájékoztatás(ok) során ajánlatkérő a műszaki leírás egyes
tételeit pontosítja, úgy ajánlattevő a pontosítás figyelembevételével köteles csatolni a
megajánlott áruk leírását
- ahol a kiadott műszaki leírás típus-megjelölés(eke)t is tartalmaz, azok tájékoztató jellegűek, a
megjelölések kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében
történtek
- a szakmai ajánlat esetleges hiánypótlása kapcsán felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. §
(8) bekezdés b) pontjában foglaltakra
21. Kötelezően az ajánlatba csatolandó dokumentumok:
Megnevezés
Tartalomjegyzék
Az ajánlat felolvasólapja
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerint
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint
Ajánlattevői nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
szerint
Ajánlattevői nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2)
bekezdése szerint
Ajánlattevői nyilatkozat a gazdasági és pénzügyi alkalmassági
feltételeknek való megfelelésről
Ajánlattevői nyilatkozat a műszaki és szakmai alkalmassági
feltételeknek való megfelelésről
Cégkivonat
Aláírási címpéldány
Nyilatkozat változásbejegyzés vonatkozásában
Nyilatkozat elektronikus másolati példány vonatkozásában
Nyilatkozat harmadik személyek szerzői joga és iparvédelmi joga
vonatkozásában
Ajánlattevői nyilatkozat üzleti titokról
A megajánlott áruk leírása

Melléklet
száma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11/a.
11/b.
11/c.
12.
13.
14.
15.

A fent megjelölt dokumentumok benyújtására vonatkozó részletes szabályokat az eljárást
megindító felhívás megfelelő pontjai, valamint az adott dokumentumok lábjegyzetei
tartalmazzák. A dokumentumok benyújtására egyebekben a Kbt. rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.
22. A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti ajánlatkérői felhívásra csatolandó dokumentumok:
Megnevezés
Ajánlattevő nyilatkozata árbevételéről
Referencia igazolás
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Melléklet
száma
16.
17.

A fent megjelölt dokumentumok benyújtására vonatkozó részletes szabályokat az eljárást
megindító felhívás megfelelő pontjai, valamint az adott dokumentumok lábjegyzetei
tartalmazzák. A dokumentumok benyújtására egyebekben a Kbt. rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.
23. Azon dokumentumok, amelyeket kizárólag abban az esetben kell az ajánlatba vagy a Kbt. 69. §
(4) bekezdése szerinti ajánlatkérői felhívásra csatolni, amennyiben az azokban foglalt eset
fennáll:
Megnevezés
Meghatalmazás
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerinti felelős
fordításról
Az eredetileg nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok
átszámítása
Egyéb dokumentumok*

Melléklet
száma
18.
19.
20.

A fent megjelölt dokumentumok benyújtására vonatkozó részletes szabályokat az eljárást
megindító felhívás megfelelő pontjai, valamint az adott dokumentumok lábjegyzetei
tartalmazzák. A dokumentumok benyújtására egyebekben a Kbt. rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.
*

Egyéb dokumentum lehet pl.:
- közös ajánlattevői megállapodás
- az üzleti titkot tartalmazó iratokra vonatkozó indokolás
- a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni kívánt, nem magyar nyelvű nyilvántartás(ok)ban
elérhető igazolás(ok), illetve releváns információ(k) magyar nyelvű fordítása
- a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratok
- az ajánlatkérő által megadottaktól eltérő termékek, eszközök, megoldások megajánlása
esetén az egyenértékűséget igazoló dokumentum(ok)
- a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) kötelezettségvállalását tartalmazó
okirat(ok)
- stb.

24. Ajánlatkérő – a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján – az alábbiakban ad tájékoztatást azoknak a
szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőségéről), amelyektől az ajánlattevő
a megfelelő környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre vonatkozó tájékoztatást
kaphat:
NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatóság – Mosonmagyaróvári Kir.
Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Deák tér 1.
Telefon: +36 96 215 817 – Fax: +36 96 204 461
Honlap:http://www.nav.gov.hu/nav/igazgatosagok/gyor_moson_sopron/ugyfelszolgalat
ok/customerservices_1_214840.html
ÁNTSZ Mosonmagyaróvári Kistérségi Intézete
Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent Imre u. 3.
Telefon: +36 96 216 066 – Fax: +36 96 216 187
Honlap: www.antsznydr.hu
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Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal – Foglalkoztatási Főosztály
Székhely: 9021 Győr, Jókai u. 12.
Telefon: +36 96 795 901 – Fax: +36 96 795 885
Honlap: foglalkoztatas@gyor.gov.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal – Körny.véd. és Term.véd. Főosztály
Székhely: 9021 Győr, Jókai u. 12.
Telefon: +36 96 795 901 – Fax: +36 96 795 885
Email: foglalkoztatas@gyor.gov.hu
Egyenlő Bánásmód Hatóság – Hatósági és Jogi Főosztály
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672
Telefon: +36 (1) 795-2975
Fax: +36 (1) 795-0760
Honlap: http://www.egyenlobanasmod.hu
Közbeszerzési Hatóság
Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5.
Levelezési cím: 1525 Budapest, Pf. 166.
Telefon: +36 (1) 882-8502 – Fax: +36 (1) 882-8503
Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu
25. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
Név: Varga János Tibor
Levelezési cím: 1143 Budapest, Tábornok u. 27. 4/2
Emailcím: varga.janos.faksz@gmail.com
Lajstromszám: 00705
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II.

IRATMINTÁK, NYILATKOZATMINTÁK

II./A: KÖTELEZŐEN AZ AJÁNLATBA CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK MINTÁI
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1. melléklet
AZ AJÁNLAT FELOLVASÓLAPJA
a

„Sajtüzem innovatív bővítése munkahelyteremtéssel – árubeszerzés”
tárgyú közbeszerzési eljárás során

Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők) neve, székhelye:1

Kapcsolattartó (közös ajánlattétel esetén a közös kapcsolattartó) adatai:
Név:
Székhely:
Telefonszám:
Faxszám:
E-mail:

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Megajánlott rész(ek):2

01. rész: □
02. rész: □

01. rész:
1.

Nettó ajánlati ár

….….……. HUF

2. A füstölt mozzarella gyártó technológia termelési kapacitása

1
2

……...… kg/óra

3.

A füstölt mozzarella gyártó technológia üzemeltetéséhez
szükséges személyzet létszáma

……..…. fő

4.

A füstölt mozzarella gyártó technológia maximális 6 bar
nyomású gőzfelhasználása

……...… kg/óra

Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő nevét és székhelyét fel kell tüntetni.
Kérjük a négyzetbe vagy mellé tett, jól látható „X” jellel bejelölni!
11

02. rész:
1.

Nettó ajánlati ár

….….……. HUF

2.

A sajtgyártó, szeletelő és csomagoló technológia termelési
kapacitása

……...… kg/óra

3.

A
sajtgyártó,
szeletelő
és
csomagoló
üzemeltetéséhez szükséges személyzet létszáma

4.

A sajtgyártó, szeletelő és csomagoló technológia maximális 6 bar
nyomású gőzfelhasználása

technológia

……..…. fő
……...… kg/óra

Kelt: …………………………………………
………………………………………………
cégszerű aláírás3

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjé(i)nek (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselőjé(i)nek) alá kell írnia.
3
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2. melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 66. § (2) BEKEZDÉSE SZERINT4
Alulírott ………………….…….……….…(név), mint a(z) ………..………..……..……………….
(ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a

„Sajtüzem innovatív bővítése munkahelyteremtéssel – árubeszerzés”
tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy cégünk tárgyi közbeszerzési eljárásban a …….
rész(ek) vonatkozásában5 ajánlatot kíván tenni.
A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kijelentem, hogy cégünk a tárgyi felhívásban, a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint az ajánlatkérőnek feltett kérdésekre kapott válaszokban
meghatározott feltételeket, követelményeket megismerte és azokat magára nézve kötelezőként,
feltételek nélkül elfogadja.
Kijelentem, hogy a tárgyi felhívás által kért és általunk benyújtott dokumentumok valós információkat
tartalmaznak.
Kijelentem, hogy cégünk nyertessége esetén a szerződést a tárgyi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban rögzítetteknek, valamint a cégünk ajánlatában leírtaknak megfelelően megköti,
továbbá a megadott feltételekkel és időhatárokkal, fenntartások és korlátozások nélkül, maradéktalanul
teljesíti az ajánlat Felolvasólapján megjelölt ajánlati árért.
Kelt: ………………………………………….
………………………………………………
cégszerű aláírás

Ajánlattevőre vonatkozóan (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozóan külön-külön) kitöltendő
és csatolandó! A Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, az ajánlatnak a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat
eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
5 A megajánlott rész(ek) számát kérjük megadni.
4
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3. melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 66. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT6
Alulírott ………………….…….……….…(név), mint a(z) ………..………..……..……………….
(ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a

„Sajtüzem innovatív bővítése munkahelyteremtéssel – árubeszerzés”
tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltak alapján kijelentem, hogy
cégünk a Kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak, azaz
KKV-nak minősül,
ezen belül középvállalkozásnak minősül
ezen belül kisvállalkozásnak minősül
ezen belül mikrovállalkozásnak minősül

□
□
□

vagy
cégünk nem tartozik a 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá

□7

Kelt: ………………………………………….
………………………………………………
cégszerű aláírás

Ajánlattevőre vonatkozóan (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozóan külön-külön)
kitöltendő és csatolandó!
7 Kérjük a négyzetbe vagy mellé tett, jól látható „X” jellel bejelölni!
6

14

4. melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉS A) ÉS B) PONTJA
SZERINT8
Alulírott ………………….…….……….… (név), mint a(z) ………..………..……..……………….
(ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a

„Sajtüzem innovatív bővítése munkahelyteremtéssel – árubeszerzés”
tárgyú közbeszerzési eljárásban a ……. rész(ek) vonatkozásában9 az alábbi nyilatkozatot teszem:
1. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján kijelentem, hogy cégünk a közbeszerzés
teljesítéséhez az alábbiak szerint kíván alvállalkozó(ka)t igénybe venni:
cégünk a közbeszerzés alábbiakban felsorolt részének (részeinek) teljesítéséhez kíván
alvállalkozó(ka)t igénybe venni:
…………….……………………………………...…………………………………....…………
…………….……………………………………...…………………………………....…………
vagy10
cégünk a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozó(ka)t nem kíván igénybe venni
2. A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján kijelentem, a közbeszerzés fent felsorolt (1.
pontban ismertetett) részei tekintetében igénybe venni kívánt – és az ajánlat benyújtásakor már ismert –
alvállalkozóink az alábbiak:
A közbeszerzés azon része(i), amely(ek)
tekintetében ajánlattevő az adott
alvállalkozót igénybe kívánja venni

Az igénybe venni kívánt alvállalkozó
megnevezése
(név, székhely)

……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………

Jelen – 2. pont szerinti – táblázatot csak abban az esetben kell kitölteni, ha az 1. pontban tett nyilatkozat alapján sor kerül alvállalkozó
igénybevételére és az igénybe venni kívánt alvállalkozó már az ajánlat benyújtásakor ismert. A táblázat további sorokkal bővíthető.

Kelt: ………………………………………...
……………………………………………...
cégszerű aláírás
Ajánlattevőre vonatkozóan (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozóan külön-külön)
kitöltendő és csatolandó!
9 A megajánlott rész(ek) számát kérjük megadni. Több rész megajánlása esetén – amennyiben a közbeszerzés alvállalkozók
igénybevételével teljesíteni kívánt része(i) és/vagy az igénybe venni kívánt alvállalkozók részenként eltérnek – jelen
nyilatkozatot valamennyi megajánlott rész vonatkozásában külön-külön csatolni kell.
10 A megfelelő rész kitöltendő vagy aláhúzandó!
8
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5. melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 65. § (7) BEKEZDÉSE SZERINT11
Alulírott ………………….…….……….… (név), mint a(z) ………..………..……..……………….
(ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a

„Sajtüzem innovatív bővítése munkahelyteremtéssel – árubeszerzés”
tárgyú közbeszerzési eljárásban a ……. rész vonatkozásában12 az alábbi nyilatkozatot teszem:
A Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak alapján kijelentem, hogy cégünk az előírt alkalmassági
követelményeknek való megfelelés céljából az alábbiak szerint kíván más szervezet(ek), illetve
személy(ek) kapacitására támaszkodni:
cégünk az alkalmassági követelményeknek való megfelelés céljából más szervezet/személy
kapacitására nem támaszkodik
vagy13
cégünk az alábbi alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelés céljából az alábbi
szervezet(ek)/személy(ek) kapacitására támaszkodik:
Szervezet/személy megnevezése
(Szervezet/személy székhelye/címe)

Az alkalmassági követelmény megnevezése
az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

Fentiekre tekintettel ajánlatunk ……. oldalán csatoljuk14 a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet(ek) olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okirato(ka)t, amely(ek) alátámasztja (alátámasztják), hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Kelt: ………………………………………...
……………………………………………...
cégszerű aláírás
Ajánlattevőre vonatkozóan (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozóan külön-külön)
kitöltendő és csatolandó!
12 A megajánlott rész(ek) számát kérjük megadni. Több rész megajánlása esetén – amennyiben a kapacitás
szervezet(ek)/személy(ek) bevonása részenként eltérő módon történik – jelen nyilatkozatot valamennyi megajánlott rész
vonatkozásában külön-külön csatolni kell.
13 A megfelelő rész aláhúzandó, továbbá – a Kbt. 65. § (7) bekezdésének alkalmazása esetén – a táblázat kitöltendő!
14 Az okirato(ka)t kizárólag abban az esetben kell az ajánlathoz csatolni, továbbá az okirat(ok) ajánlatban elfoglalt helyére
vonatkozó nyilatkozatot (oldalszám(ok) megadása) kizárólag abban az esetben kell kitölteni, amennyiben ajánlattevő a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet nem a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához használja fel .
11
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6. melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL15
Alulírott ………………….…….……….… (név), mint a(z) ………..………..……..……………….
(ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a

„Sajtüzem innovatív bővítése munkahelyteremtéssel – árubeszerzés”
tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy cégünkkel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)
és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.16

Kelt: ………………………………………..…
………………………………………………
cégszerű aláírás

Ajánlattevőre vonatkozóan (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozóan külön-külön)
kitöltendő és csatolandó!
16 Ajánlatkérő elfogadja, ha jelen nyilatkozat helyett ajánlattevő egy korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes
európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és
tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért ajánlattevő felel.
15
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7. melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS K) PONT
KB) ALPONTJA SZERINT17
Alulírott ………………….…….……….… (név), mint a(z) ………..………..……..……………….
(ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a

„Sajtüzem innovatív bővítése munkahelyteremtéssel – árubeszerzés”
tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy cégünkkel szemben nem áll fenn a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában írt kizáró ok.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja vonatkozásában kijelentem, hogy cégünk olyan
társaságnak minősül, amelyet
szabályozott tőzsdén jegyeznek / nem jegyeznek szabályozott tőzsdén18.
Kijelentem, hogy cégünk – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény)
3. § r) pontra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált – valamennyi tényleges tulajdonosának
neve(i) és állandó lakóhelye(i) az alábbi(ak)19:
Tényleges tulajdonos neve

Tényleges tulajdonos
állandó lakóhelye

Alpont
[ra), rb), rc) vagy rd)]20

……………………………… ……………………………… ………………………………
……………………………… ……………………………… ………………………………
vagy
cégünknek a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosa nincsen.21
Kelt: ……………………………………….….
………………………………………………
cégszerű aláírás
Ajánlattevőre vonatkozóan (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozóan külön-külön)
kitöltendő és csatolandó!
18 A megfelelő rész aláhúzandó!
19 Abban az esetben kell a táblázatot kitölteni, amennyiben ajánlattevőt szabályozott tőzsdén nem jegyzik és
ajánlattevőnek van a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa.
20 A pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontjának azon [ra), rb), rc) vagy rd)] alpontját kell megjelölni, amely alapján az adott
személy tényleges tulajdonosnak minősül.
21 Abban az esetben kell aláhúzni, amennyiben ajánlattevőt szabályozott tőzsdén nem jegyzik és ajánlattevőnek nincs a
pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa.
17
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8. melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A 321/2015. (X. 30.) KORMÁNYRENDELET 17. § (2)
BEKEZDÉSE SZERINT22
Alulírott ………………….…….……….… (név), mint a(z) ………..………..……..……………….
(ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a

„Sajtüzem innovatív bővítése munkahelyteremtéssel – árubeszerzés”
tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem:
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kijelentem, hogy a
cégünk által igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) és az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet(ek) vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

Kelt: ………………………………………...

……………………………………………...
cégszerű aláírás

Ajánlattevőre vonatkozóan (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozóan külön-külön)
kitöltendő és csatolandó! A nyilatkozatot abban az esetben is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz kell
csatolni, amennyiben ajánlattevő sem alvállalkozót, sem az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet
nem vesz igénybe!
22
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9. melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGI
KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉSRŐL
Alulírott ………………….…….……….… (név), mint a(z) ………..………..……..………….
(ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a

„Sajtüzem innovatív bővítése munkahelyteremtéssel – árubeszerzés”
tárgyú közbeszerzési eljárásban a ……. rész(ek) vonatkozásában23 felelősségem tudatában
kijelentem, hogy az általunk igazolni kívánt, az eljárást megindító felhívás 15.1 pont P/1. alpontja
szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülnek.

Kelt: ……………………………………...….
………………………………………………
cégszerű aláírás

23 A

megajánlott rész(ek) számát kérjük megadni.
20

10. melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁGI
KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉSRŐL
Alulírott ………………….…….……….… (név), mint a(z) …….………..……..……………….
(ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a

„Sajtüzem innovatív bővítése munkahelyteremtéssel – árubeszerzés”
tárgyú közbeszerzési eljárásban a ……. rész(ek) vonatkozásában24 felelősségem tudatában
kijelentem, hogy az általunk igazolni kívánt, az eljárást megindító felhívás 15.2 pont M/1. alpontja
szerinti műszaki és szakmai alkalmassági követelmények teljesülnek.

Kelt: ……………………………………...….
………………………………………………
cégszerű aláírás

24 A

megajánlott rész(ek) számát kérjük megadni.
21

11. melléklet
CÉGOKMÁNYOK
• cégkivonat25
- az illetékes bíróság vagy hatóság nyilvántartásának az ajánlattételi határidőt megelőző 60
(hatvan) napnál nem régebbi keltezésű kivonata, ennek hiányában bírósági vagy hatósági
igazolás
- magyarországi letelepedésű gazdasági szereplők esetében az illetékes cégbíróság vagy a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban
Közreműködő Szolgálata által kiadott, vagy ezen szervezet adatbázisából közjegyző által
letöltött és hitelesített cégkivonat
- nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplők esetében cégkivonat, vagy a gazdasági
szereplő letelepedése szerinti ország jogrendje alapján ezzel egyenértékű dokumentum
- eredeti vagy másolati példány
• aláírási címpéldány26
- az ajánlatban található nyilatkozatokat aláíró, az adott gazdasági szereplő írásbeli képviseletére
(cégjegyzésre) jogosult személy aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintája
- amennyiben ilyen dokumentum a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország jogrendjében
nem ismert, úgy teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba
foglalt aláírás-minta csatolása szükséges
- amennyiben az eljárás során ajánlattevő által csatolt bármely dokumentumban szereplő
bármely iratot nem a képviseletre jogosult személy ír alá, úgy a cégszerű aláírással ellátott, az
érintett irat(ok) aláírására vonatkozó meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell az adott
dokumentumhoz; a meghatalmazást a meghatalmazottnak is alá kell írnia, a meghatalmazó
aláírási címpéldányát ez esetben is csatolni kell.
- eredeti vagy másolati példány
• nyilatkozat változásbejegyzés (vagy adatváltozás) vonatkozásában27
- ajánlattevő nyilatkozata (11/c. melléklet)
- eredeti vagy másolati példány
- amennyiben változásbejegyzés/adatváltozás van folyamatban, ezen túlmenően:
• cég esetében a változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelem kinyomtatott változata,
valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány kinyomtatott
változata
• nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében a nyilvántartó bíróság/költségvetési
szerv/kamara/jegyző által átvett (érkeztetett) változásbejegyzési (adatváltoztatási) kérelem

Ajánlattevőre vonatkozóan (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére vonatkozóan külön-külön),
valamint – alkalmazása esetén – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti szervezetre vonatkozóan abban az esetben csatolandó,
amennyiben a gazdasági szereplő adatai a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon nem találhatóak meg.
26 Ajánlattevőre vonatkozóan (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére vonatkozóan külön-külön),
valamint – alkalmazása esetén – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti szervezetre vonatkozóan csatolandó.
27 Ajánlattevőre vonatkozóan (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére vonatkozóan külön-külön)
kitöltendő és csatolandó.
25
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11/c. melléklet
NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉS VONATKOZÁSÁBAN28
Alulírott ………………………………..…...… (név), mint a(z) ………...….……….………………….
(gazdasági szereplő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a

„Sajtüzem innovatív bővítése munkahelyteremtéssel – árubeszerzés”
tárgyú közbeszerzési
vonatkozásában29

eljárásban

felelősségem

tudatában

nyilatkozom,

nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás (vagy adatváltozás)

□

változásbejegyzési eljárás (vagy adatváltozás) van folyamatban

□

hogy

szervezetünk

Kelt: …………………………...……………..
………………………………………………
cégszerű aláírás

Ajánlattevőre vonatkozóan (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére vonatkozóan külön-külön)
kitöltendő és csatolandó. Ajánlattevő(k) a nemleges tartalmú nyilatkozato(ka)t is köteles(ek) csatolni!
29 Kérjük a négyzetbe vagy mellé tett, jól látható „X” jellel bejelölni!
28
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12. melléklet
NYILATKOZAT ELEKTRONIKUS MÁSOLATI PÉLDÁNY VONATKOZÁSÁBAN30 31
Alulírott …………….…….…………..….…… (név), mint a(z) ………..….….………………..….
(ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a

„Sajtüzem innovatív bővítése munkahelyteremtéssel – árubeszerzés”
tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy a(z) ………………….……….32 becsatolt
elektronikus adathordozón található írásvédett, nem szerkeszthető formátumú fájl (elektronikus
másolati példány) tartalma teljes mértékben megegyezik az általunk becsatolt eredeti megjelölésű, papír
alapú példány tartalmával.

Kelt: ………………………………………….
………………………………………………
cégszerű aláírás

Jelen nyilatkozatot az ajánlat – továbbá valamennyi egyéb, az eljárás során ajánlattevő által benyújtott
dokumentum [az ajánlatra vonatkozó hiánypótlás(ok), a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások, az ezen
igazolásokra vonatkozó hiánypótlás(ok), stb.] vonatkozásában is csatolni kell!
30

Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a képviseletre jogosult tag nyilatkozik a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében (a nyilatkozatnak ebben az esetben tartalmaznia kell a közös ajánlattevők mindegyikének megjelölését).
32 A megfelelő szövegrésszel kitöltendő (pl.: ajánlatban/hiánypótlásban/a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti
igazolásokban/stb.)!
31
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13. melléklet
NYILATKOZAT HARMADIK SZEMÉLYEK SZERZŐI JOGA, IPARVÉDELMI JOGA
VONATKOZÁSÁBAN33
Alulírott …………….…….…………..….…… (név), mint a(z) ………..….….………………..….
(ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a

„Sajtüzem innovatív bővítése munkahelyteremtéssel – árubeszerzés”
tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy az általunk, továbbá esetleges alvállalkozó(i)nk által
teljesítendő munkálatok, szállítások, szolgáltatások, illetve azok bármely részének ajánlatkérő általi
igénybevétele nem sérti bármely harmadik személy szerzői jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari
mintaoltalomhoz fűződő, vagy bármely más iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát.

Kelt: ………………………………………….
………………………………………………
cégszerű aláírás

Ajánlattevőre vonatkozóan (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére vonatkozóan külön-külön)
kitöltendő és csatolandó.
33
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14. melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL34 35
Alulírott …………….…….…………..….…… (név), mint a(z) ………..….….………………..….
(ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a

„Sajtüzem innovatív bővítése munkahelyteremtéssel – árubeszerzés”
tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy az általunk benyújtott ………………….……….36:37
üzleti titkot nem tartalmaz
üzleti titkot tartalmaz
Az üzleti titkot tartalmazó iratokat elkülönítetten, a(z) ………. oldalon csatoltuk.38

Kelt: ………………………………………….
………………………………………………
cégszerű aláírás

Jelen nyilatkozatot valamennyi, az eljárás során ajánlattevő által benyújtott
(hiánypótlás/felvilágosítás/stb.) vonatkozásában nemleges tartalom esetén is csatolni kell!
34

dokumentum

Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a képviseletre jogosult tag nyilatkozik a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében (a nyilatkozatnak ebben az esetben tartalmaznia kell a közös ajánlattevők mindegyikének megjelölését).
36 A megfelelő szövegrésszel kitöltendő (pl.: ajánlat/hiánypótlás/Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások/stb.)!
37 Kérjük a négyzetbe vagy mellé tett, jól látható „X” jellel bejelölni!
38 Kizárólag abban az esetben kell kitölteni, amennyiben az ajánlat (vagy más, az eljárás során ajánlattevő által benyújtott
dokumentum, pl.: hiánypótlás/felvilágosítás/stb.) üzleti titkot tartalmaz, ebben az esetben csatolni kell ajánlattevő arra
vonatkozó indokolását, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna
számára aránytalan sérelmet.
35
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15. melléklet
A MEGAJÁNLOTT ÁRUK LEÍRÁSA
•

a megajánlott áruk leírására nincs kötött formátum, de előírás, hogy olyan részletességű
legyen, amelyből a megajánlott áruknak a kiadott Műszaki leírás-ban ajánlatkérő által
előírt műszaki minimumkövetelményeknek való megfelelősége egyértelműen
megállapítható

•

a leírás részeként ajánlatkérő előírja a megajánlott áruk fényképének csatolását is

•

az alábbi – az értékelési részszempontok körében értékelésre kerülő – műszaki
paraméterek vonatkozásában a megajánlott áruk pontos műszaki paramétereit, adatait
is meg kell adni annak érdekében, hogy az ajánlati elemek helytállósága egyértelműen
megállapítható legyen:
•

•

•

01. rész:
• A füstölt mozzarella gyártó technológia termelési kapacitása:
………….. kg/óra
• A füstölt mozzarella gyártó technológia üzemeltetéséhez szükséges személyzet létszáma:
………….. fő
• A füstölt mozzarella gyártó technológia maximális 6 bar nyomású gőzfelhasználása:
………….. kg/óra
02. rész:
• A sajtgyártó, szeletelő és csomagoló technológia termelési kapacitása: ………….. kg/óra
• A sajtgyártó, szeletelő és csomagoló technológia üzemeltetéséhez szükséges személyzet
létszáma: ………….. fő
• A
sajtgyártó, szeletelő és csomagoló technológia maximális 6 bar nyomású
gőzfelhasználása: ………….. kg/óra

eredeti vagy másolati példány

27

II./B: A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐI FELHÍVÁSRA
CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK MINTÁI
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16. melléklet
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA ÁRBEVÉTELÉRŐL39
Alulírott ………………….…….……….… (név), mint a(z) ………..………..……..………….
(gazdasági szereplő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a

„Sajtüzem innovatív bővítése munkahelyteremtéssel – árubeszerzés”
tárgyú közbeszerzési eljárásban a ……. rész(ek) vonatkozásában40 felelősségem tudatában
nyilatkozom, hogy cégünk előző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a
közbeszerzés tárgyából (élelmiszerfeldolgozó gépek eladása és üzembe helyezése) származó –
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele
a ……….. évben
nettó
azaz
nettó

…………….……………………………………………… ...….… (valutanem)
…………….……………………………………………… ...….… (valutanem)

a ……….. évben
nettó
azaz
nettó

…………….……………………………………….……… ...….… (valutanem)
…………….……………………………………….……… ...….… (valutanem)

a ……….. évben
nettó
azaz
nettó

…………….……………………………………………… ...….… (valutanem)
…………….……………………………………………… ...….… (valutanem)

volt.
Kelt: ……………………………………...….
………………………………………………
cégszerű aláírás

Jelen dokumentumot az ajánlatban nem kell csatolni, a dokumentum ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti
felhívására csatolandó. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti szervezetre vonatkozóan – ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése
szerinti felhívására – abban az esetben csatolandó, amennyiben ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1)
bekezdés c) pontja szerinti körülmény igazolására vonja be a szervezetet.
40 A megajánlott rész(ek) számát kérjük megadni. Több rész megajánlása esetén – amennyiben az igazolás valamennyi
megajánlott rész vonatkozásában igazolja az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést – az igazolást
elegendő 1 (egy) példányban benyújtani.
39
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17. melléklet
REFERENCIA IGAZOLÁS41
Alulírott ………………….…….……….… (név), mint a(z) ………..………..……..………….
(gazdasági szereplő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a

„Sajtüzem innovatív bővítése munkahelyteremtéssel – árubeszerzés”
tárgyú közbeszerzési eljárásban a ……. rész(ek) vonatkozásában42 felelősségem tudatában
nyilatkozom, hogy a(z) ……………………………...….. (cégnév) ajánlattevő43 az alábbi
szállításokat teljesítette a jelen nyilatkozat 1. pontjában megjelölt szerződést kötő másik fél részére:
1. A szerződést kötő másik fél (név/székhely részletességgel megadva):
…………………………………………………………………………………………....…...
…………………………………………………………………………………………....…...
…………………………………………………………………………………………....…...
2. A szállítás tárgya (gyártmány/típus pontossággal megadva), amelyből az előírt referenciának (a
01. rész vonatkozásában: legalább 1.300 (egyezerháromszáz) kg/óra termelési kapacitású
élelmiszergyártó gép eladása és üzembe helyezése; a 02. rész vonatkozásában: legalább 5.500
(ötezer-ötszáz) kg/óra termelési kapacitású élelmiszergyártó gép eladása és üzembe helyezése)
való megfelelés egyértelműen megállapítható: 44
………………………………………………………………………………………….…......
…………………………………………………………………………………………....…...
…………………………………………………………………………………………....…...
3. A teljesítés ideje [a szállítás teljesítésének kezdő időpontja (szerződéskötés) év/hónap/nap
pontossággal megadva és befejező időpontja (sikeres átadás-átvétel) időpontja év/hónap/nap
pontossággal megadva]:
…………………………………………………………………………………………....…...
…………………………………………………………………………………………....…...
…………………………………………………………………………………………....…...

Jelen dokumentumot az ajánlatban nem kell csatolni, a dokumentum ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti
felhívására csatolandó. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti szervezetre vonatkozóan – ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése
szerinti felhívására – abban az esetben csatolandó, amennyiben ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2)
bekezdés a) pontja szerinti körülmény igazolására vonja be a szervezetet.
42 A megajánlott rész(ek) számát kérjük megadni. Több rész megajánlása esetén – amennyiben az igazolás valamennyi
megajánlott rész vonatkozásában igazolja az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést – az igazolást
elegendő 1 (egy) példányban benyújtani.
43 Ajánlattevő nevét kérjük megadni.
44 Amennyiben a szerződés teljesítése során nem kizárólag az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására
alkalmas termék(ek) eladására került sor, a nyilatkozatban külön meg kell adni a szerződés teljes mennyiségéből az
alkalmasság igazolására alkalmas termék(ek) mennyiségét.
41
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4. A szerződést kötő másik fél részéről a referenciát igazoló személy (név/cím/telefonszám/email
cím pontossággal megadva):
…………………………………………………………………………………………....…...
…………………………………………………………………………………………....…...
…………………………………………………………………………………………....…...
5. A referenciát kiállító személy nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e:
…………………………………………………………………………………………....…...
…………………………………………………………………………………………....…...
…………………………………………………………………………………………....…...

Kelt: ………………………………………...
……………………………………………...
cégszerű aláírás
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II./C: AZON DOKUMENTUMOK MINTÁI, AMELYEKET KIZÁRÓLAG ABBAN AZ
ESETBEN KELL AZ AJÁNLATBA VAGY A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI
AJÁNLATKÉRŐI FELHÍVÁSRA CSATOLNI, AMENNYIBEN AZ AZOKBAN
FOGLALT ESET FENNÁLL
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18. melléklet
MEGHATALMAZÁS45
Alulírott(ak) meghatalmazom/meghatalmazzuk
………………………………………………………………………………………-t,
(meghatalmazott neve)
hogy a(z)
………………………………………………………………………………………..
(ajánlattevő(k) neve)
ajánlattevő nevében a

„Sajtüzem innovatív bővítése munkahelyteremtéssel – árubeszerzés”
tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi feladatokat elvégezze:
………………...………………………………………………………………………………….…
………………...………………………………………………………………………………….…
………………...………………………………………………………………………………….…
………………...………………………………………………………………………………….…

Kelt: …………………………………………..

……………………………………………
meghatalmazott aláírása
Tanúk:46
1. tanú
Név:
Lakcím:
Sz.ig.sz.:
Aláírás:

……………………………………………
meghatalmazó(k) cégszerű aláírása

2. tanú
Név:
Lakcím:
Sz.ig.sz.:
Aláírás:

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

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

A meghatalmazás tárgya lehet pl. kötelezettségvállalás, kapcsolattartás, oldalszignálás, stb. Amennyiben különböző
feladatok elvégzésére különböző személyeket hatalmaznak meg, akkor ennek megfelelően külön-külön meghatalmazásokat
kell csatolni! A meghatalmazást adó ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője aláírási címpéldányának eredeti vagy
másolati példányát a meghatalmazáshoz csatolni kell!
46 Tanúk alkalmazására nincs szükség abban az esetben, ha a természetes személy ajánlattevő a meghatalmazást saját
kezűleg írta és aláírta, vagy a gazdálkodó szervezet ajánlattevő a meghatalmazást cégszerűen aláírta.
45
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19. melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 47. § (2) BEKEZDÉS SZERINTI FELELŐS
FORDÍTÁSRÓL47 48
Alulírott …………….…….…………..….…… (név), mint a(z) ………..….….…………………….
(ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a

„Sajtüzem innovatív bővítése munkahelyteremtéssel – árubeszerzés”
tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy a(z) ………………….……….49 a Kbt. 47. § (2)
bekezdés szerinti felelős fordításban elkészített, magyar nyelven csatolt – eredetileg idegen nyelvű –
dokumentum(ok) magyar nyelvű fordításának tartalma mindenben megegyezik az eredeti, idegen
nyelvű dokumentum(ok) tartalmával.
Kijelentem, hogy cégünk tudomással bír arról, hogy a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti felelős fordítás
tartalmának helyességéért cégünk a felelős.

Kelt: ………………………………………….
………………………………………………
cégszerű aláírás

Az ajánlathoz, vagy bármely, az eljárás során benyújtott dokumentumhoz (pl.: hiánypótlás keretében csatolt
dokumentumok, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások, stb.) abban az esetben kell csatolni, amennyiben az adott
dokumentum idegen nyelven készült dokumentumokat tartalmaz, és azok fordítását nem hiteles magyar nyelvű vagy
szakfordító vagy szakfordító lektor készítette, hanem ajánlattevői felelős fordítással készültek.
48 Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a képviseletre jogosult tag nyilatkozik a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében (a nyilatkozatnak ebben az esetben tartalmaznia kell a közös ajánlattevők mindegyikének megjelölését).
49 A megfelelő szövegrésszel kitöltendő (pl.: ajánlatban/hiánypótlásban/a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti
igazolásokban/stb.)!
47
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20. melléklet
AZ EREDETILEG NEM A KÉRT VALUTANEMBEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ
ADATOK ÁTSZÁMÍTÁSA50 51
Alulírott …………….…….…………..….…… (név), mint a(z) ………..….….…………………….
(ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a

„Sajtüzem innovatív bővítése munkahelyteremtéssel – árubeszerzés”
tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy a(z) ………………….……….52 szereplő, eredetileg
nem HUF-ban rendelkezésre álló adatok átszámítása a következőképpen történik:53
Oldalszám:
Eredeti valutanem:
Érték (eredeti valutában):
Dátum:54
Árfolyam:55
Átszámított érték (HUF-ban):

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

Kelt: ………………………………………….
………………………………………………
cégszerű aláírás

Az ajánlathoz, vagy bármely, az eljárás során benyújtott dokumentumhoz (pl.: hiánypótlás keretében csatolt
dokumentumok, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások, stb.) abban az esetben kell csatolni, amennyiben az adott
dokumentum olyan irato(ka)t tartalmaz, amely(ek)ben valamely releváns adat eredetileg nem HUF-ban szerepel.
51 Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a képviseletre jogosult tag nyilatkozik a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében (a nyilatkozatnak ebben az esetben tartalmaznia kell a közös ajánlattevők mindegyikének megjelölését).
52 A megfelelő szövegrésszel kitöltendő (pl.: ajánlatban/hiánypótlásban/a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti
igazolásokban/stb.)!
53 Ez a szakasz az eredetileg nem HUF-ban szereplő adatok számától függően a szükséges számban ismétlendő.
54 Árbevétel tekintetében az érintett üzleti év mérlegfordulónapja, a referenciák tekintetében a teljesítés időpontjának napja,
egyéb esetekben az eljárást megindító felhívás megküldésének napja.
55 Árbevétel tekintetében az érintett üzleti év mérlegfordulónapján, a referenciák tekintetében a teljesítés időpontjának
napján, egyéb esetekben az eljárást megindító felhívás megküldésének napján érvényes devizaárfolyamok.
50
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II./D: REGISZTRÁCIÓS ADATLAP MINTÁJA
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21. melléklet
REGISZTRÁCIÓS ADATLAP
a

„Sajtüzem innovatív bővítése munkahelyteremtéssel – árubeszerzés”
tárgyú közbeszerzési eljárásban megküldött eljárást megindító felhíváshoz

A gazdasági szereplő adatai
A gazdasági szereplő neve:
A gazdasági szereplő székhelye:

Kapcsolattartó adatai
Név:
Beosztás:
Cím:
Telefonszám:
Faxszám:
Email:

Kelt: …………...............…………….….…….

……………………………………………
aláírás
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III.

SZERZŐDÉSTERVEZET

(külön kötetekben)
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IV.

MŰSZAKI LEÍRÁS

(külön kötetekben)
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