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Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTUMOK
az
„Húsok beszerzése”
tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII tv. (továbbiakban: Kbt.)
második rész szerinti nyílt közbeszerzési eljáráshoz

2017. szeptember

Általános tájékoztató a közbeszerzési eljáráshoz
A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete (6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere
17.), mint ajánlatkérő által indított „Húsok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás
vonatkozásában kérem, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési
dokumentumokban leírtak szerint tegye meg ajánlatát.
Ajánlatkérő:
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
Telefon: +36 77 740-629
e-mail cím: stirtimea@gmail.com
Bonyolító
Piegelné Dr. Csényi Magdolna Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
6400 Kiskunhalas, Thúry J. u. 4/b. 1. em. 4.
Telefon: +36 77 429-811
E-mail: kozbeszerzes@jog-asz.eu
A dokumentáció tartalma:
I.
Ajánlati felhívás
II.
Útmutató az gazdasági szereplők részére
III.
Szerződéstervezet
IV.
Ajánlott igazolás – és nyilatkozatminták
V.
Műszaki leírás (az árazatlan terméklista (szerkeszthető excel formátumban is)
A közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismétlik meg a felhívásban foglaltakat, a
közbeszerzési dokumentumok a felhívással együtt kezelendők. Az ajánlattevők kizárólagos
kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési dokumentumokat és minden
kiegészítést, amely esetleg az ajánlattételi időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy
megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség
vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy
jellemzőit.
Az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas
anyagként kell kezelniük. Sem a közbeszerzési dokumentumokat, sem azok részeit, vagy
másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások
céljára.
A közbeszerzési dokumentumok átvétele: Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a
gazdasági szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül,
térítésmentesen hozzáférhetővé teszi oly módon, hogy azokat közzéteszi a honlapján
(www.jog-asz.eu).
Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok letöltésének
visszaigazolása.
A közbeszerzési dokumentumok letöltéséről szóló nyilatkozatot a kozbeszerzes@jogasz.eu e-mail címre legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően kell az
ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, de javasoljuk annak letöltést követő mihamarabbi
megküldését annak érdekében, hogy az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a
dokumentációt letöltő gazdasági szereplőnek megküldhesse.

Közös ajánlattétel esetén elegendő egy ajánlattevőnek visszaigazolni a dokumentáció
letöltését. A közbeszerzési dokumentumok letöltését a gazdasági szereplőnek a letöltött
dokumentáció mellékletét képező kitöltött és cégszerűen aláírt visszaigazoló adatlap
ajánlatkérőnek, vagy a lebonyolító szervezetnek történő megküldésével kell igazolnia.
A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi
meg ajánlatkérő részére a letöltésről szóló visszaigazolást, úgy ajánlatkérő nem tudja részére
közvetlenül megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és ez esetben a gazdasági szereplőnek
kell tájékozódnia ajánlatkérő honlapjáról a kiegészítő tájékoztatáskérés(ek)re adott
válasz(ok)ról.

Ajánlati felhívás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu

Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete

Nemzeti azonosítószám:
2

Postai cím: Kuruc vitézek tere 17.
Város: Kiskunhalas

NUTS-kód: HU331

Postai
irányítószám: 6400

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Stírné Prikidánovics Tímea

Telefon:+36 77 740629

E-mail: stirtimea@gmail.com

Fax:-

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.kigsz.hu
A felhasználói oldal címe: (URL)
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: www.jog-asz.eu
◯A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
◯a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet) Piegelné Dr. Csényi Magdolna Ügyvédi Iroda, 6400
Kiskunhalas, Thúry J. u. 4/B 1. em. 4., kozbeszerzes@jog-asz.eu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

elektronikusan: (URL)
◯a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet) Piegelné Dr. Csényi Magdolna Ügyvédi Iroda,
6400 Kiskunhalas, Thúry J. u. 4/B 1. em. 4., kozbeszerzes@jog-asz.eu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli,
amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül,
teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
◯Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy
szövetségi hatóság, valamint regionális vagy
helyi részlegeik

x Regionális vagy helyi iroda/hivatal

◯Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

◯ Európai intézmény/ügynökség vagy
nemzetközi szervezet

◯Regionális vagy helyi hatóság

◯ Közjogi intézmény

◯Egyéb típus:

I.5) Fő tevékenység
◯Általános közszolgáltatások

◯ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

◯Honvédelem

◯ Szociális védelem

◯Közrend és biztonság

◯ Szabadidő, kultúra és vallás

◯Környezetvédelem

◯ Oktatás

x Gazdasági és pénzügyek

◯ Egyéb tevékenység

◯Egészségügy
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés: Húsok beszerzése

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód: 15.80.00.00-6 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
II.1.3) A szerződés típusa ◯ Építési beruházás x Árubeszerzés ◯ Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés alapján húsok beszerzése
1. rész: húskészítmények
2. rész: baromfi húsrészek
3. rész: sertés – és marhahúsrészek
A műszaki dokumentációban megadott mennyiségtől ajánlatkérő + 15 %-al eltérhet.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2
Érték áfa nélkül: [

] Pénznem: [ ][ ][ ]

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült

összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll x igen ◯ nem
Ajánlatok x valamennyi részre ◯legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: [ ] ◯
csak egy részre nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ]
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás 1
II.2.1) Elnevezés: 2 Adásvételi szerződés keretein belül
húskészítmények beszerzése

Rész száma: 2 1

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 15.13.17.00-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU 331 A teljesítés fő helyszíne:
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
6400 Kiskunhalas, Lomb u. 5.
6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Húskészítmények szállítása 12 hónapon keresztül.
9460 kg, 210 db
A közbeszerzési műszaki leírás és részletes mennyiségi meghatározás a felhívást kiegészítő
további közbeszerzési dokumentumokban került meghatározásra.
Ajánlatot ezen részre, annak kizárólag a teljes mennyiségére lehet tenni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 2, 20
◯Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 20
x Ár – Súlyszám: 21
◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: [

] Pénznem: [ ][ ][ ]

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer

időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: 2017.12.15. / Befejezés: 2018.08.31.
A szerződés meghosszabbítható ◯ igen x nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek
ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ]
vagy Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok ◯ igen x nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók ◯ igen x nem

Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak
elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos
◯igen x nem
II.2.14) További információ: A felhívás VI. 3. pontja szerint

II.2.1) Elnevezés: 2 Adásvételi szerződés keretein belül baromfihús
részek beszerzése

Rész száma: 2 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 15.11.20.00-6 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU 331 A teljesítés fő helyszíne:
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
6400 Kiskunhalas, Lomb u. 5.
6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Baromfihús részek szállítása 12 hónapon keresztül.
25800 kg
A közbeszerzési műszaki leírás és részletes mennyiségi meghatározás a felhívást kiegészítő

további közbeszerzési dokumentumokban került meghatározásra.
Ajánlatot ezen részre, annak kizárólag a teljes mennyiségére lehet tenni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 2, 20
◯Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 20
x Ár – Súlyszám: 21
◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: [

] Pénznem: [ ][ ][ ]

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer
időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: 2017.12.15. / Befejezés: 2018.08.31.
A szerződés meghosszabbítható ◯ igen x nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek
ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ]
vagy Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok ◯ igen x nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók ◯ igen x nem

Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak
elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos

◯igen x nem
II.2.14) További információ: A felhívás VI. 3. pontja szerint

II.2.1) Elnevezés: 2 Adásvételi szerződés keretein belül sertés- és
marhahús részek beszerzése

Rész száma: 2 3

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 15.11.00.00-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU 331 A teljesítés fő helyszíne:
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
6400 Kiskunhalas, Lomb u. 5.
6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sertés – és marhahúsrészek szállítása 12 hónapon keresztül.
30000 kg
A közbeszerzési műszaki leírás és részletes mennyiségi meghatározás a felhívást kiegészítő
további közbeszerzési dokumentumokban került meghatározásra.
Ajánlatot ezen részre, annak kizárólag a teljes mennyiségére lehet tenni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 2, 20
◯Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 20
x Ár – Súlyszám: 21
◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: [

] Pénznem: [ ][ ][ ]

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer
időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: 2017.12.15. / Befejezés: 2018.08.31.
A szerződés meghosszabbítható ◯ igen x nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek
ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ]
vagy Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok ◯ igen x nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók ◯ igen x nem

Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak
elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos
◯igen x nem
II.2.14) További információ: A felhívás VI. 3. pontja szerint
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység
végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó
előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró
okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód: A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 3.-4. §ában foglaltak szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával,
alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése, és a 321/2015. (X.30.) Kr. 15. §
(1)-(2) bekezdése alapján.
A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a Korm. rendelet
8.§, 10. §, 12 – 16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások
benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bekezdés az irányadó.
A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladása napjánál korábbi
keltezésű nem lehet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. §
(3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében
alkalmazandó
A 321/2015. (X.30.) korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel
a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlattevőnek az EEKD-ban elegendő nyilatkoznia arról, hogy megfelel az előírt
alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat
az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak
alapján.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek
csatolnia kell
Valamennyi rész vonatkozásában:
P1A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének
b) pontja alapján ajánlattevőnek a felhívás feladásának napját megelőző három, beszámolóval
lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója
kiegészítő melléklet nélkül (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja
közzétételét). Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a
beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása a vonatkozó minimumkövetelmények
tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat
honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ez esetben a
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban, nem
szükséges! A beszámolóval lezárt üzleti év alatt ajánlatkérő a beszámoló közzétételének
időpontját tekinti irányadónak. Amennyiben az ajánlattevő az alkalmasságát az árbevételről
szóló nyilatkozattal igazolja, cégszerűen aláírt nyilatkozatot csatoljon.
(321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bek., 19. § (1) bek. b) pontja és (2) és (3)
bekezdései szerint)
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni.
Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak
más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.
P2.) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak
értelmében az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év – a közbeszerzés tárgyából (az
adott rész szerinti áru eladásából és szállításából) származó – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevételről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében amennyiben
ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal
azért nem rendelkezik mert olyan jogi formában működik, amely tekintetéből az árbevételről
szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett
egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan
jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges és tájékoztatást kérni e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett az alkalmassági igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2
P1.) az ajánlattevő valamennyi rész tekintetében alkalmatlan, amennyiben az adózott
eredménye a felhívás feladásának napját megelőző három, beszámolóval lezárt üzleti évben

egynél
több
üzleti
évben
negatív
volt.
Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban a
számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló
nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő alkalmasnak tekinti az ajánlattevőt, ha
működésének ideje alatt a
1. rész vonatkozásában közbeszerzés tárgyából (húskészítmények) származó nettó
árbevétele elérte a nettó 1.500.000 HUF-t
2. rész vonatkozásában közbeszerzés tárgyából (baromfihús) származó nettó árbevétele
elérte a nettó 5.000.000 HUF-t
3. rész vonatkozásában közbeszerzés tárgyából (sertés és marhahús részek) származó
nettó árbevétele elérte a nettó 5.000.000 HUF-t
P2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az árbevételre vonatkozó nyilatkozat tartalma alapján
megállapítható, hogy az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés
tárgyából (az adott rész szerinti áru eladásából és szállításából) származó – általános forgalmi
adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el:
1. rész (húskészítmények) esetében: nettó 4.000.000 HUF
2. rész (baromfi húsrészek) esetében: nettó 12.000.000 HUF
3. rész (sertés – és marhahúsrészek) esetében: nettó 7.000.000 HUF
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 69. § (6) – (9)
bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Valamennyi rész tekintetében alkalmazandó
M/1) a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak
értelmében az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év
legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (az adott rész szerinti áru eladása és szállítása) szerinti,
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciáinak ismertetése, a
teljesített referencia – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) – (2) bekezdéseiben
foglaltak szerinti – igazolással történő alátámasztása. A referenciákat bemutató cégszerűen
aláírt nyilatkozatnak és/vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak minimálisan
az alábbiakban részletezett információkat kell tartalmaznia:
-

a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap bontásban)
a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, kapcsolattartó személy
megnevezése, telefonos és elektronikus elérhetősége)
a referencia tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági
követelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen,
nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt –e.

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az ajánlatkérő egyebekben
tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a gazdasági szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltak szerint elfogadja az érintett gazdasági szereplő
egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelmények előzetes igazolására, mely alapján
elegendő az egységes közbeszerzési dokumentum IV. rész a szakaszának („az összes

kiválasztási szempont általános jelzése”) kitöltése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé
számított 3 évben nem rendelkezik legalább 1 db az alábbi szerződésszerűen teljesített, a
közbeszerzés tárgya (az adott rész szerinti áru eladása és szállítása) szerinti referenciával, ahol
a referencia mennyisége elérte legalább:
1. rész (húskészítmények) esetében: 4730 kg, 105 db
2. rész (baromfi húsrészek) esetében: 12900 kg
3. rész (sertés – és marhahúsrészek) esetében: 15000 kg
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) – (9)
bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek
célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai
integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak
szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a számlák értékét az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással,
havonta, forintban (HUF) teljesíti a Kbt. 135. § (1), (5) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1)(2) bekezdésében foglaltak és a szerződés szerint.
A kifizetésre vonatkozó jogszabályok:
•
•

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII t
figyelembevételével
• a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
A részletes fizetési feltételeket a szerződés – tervezet tartalmazza.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
-

Késedelmi és meghiúsulási kötbér a szerződés – tervezetben részletezettek szerint.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek
nevét és szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
◯Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
◯Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
◯ Versenypárbeszéd
◯ Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
◯ Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
◯ Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ]
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a
versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik x igen ◯ nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017.11.17. Helyi idő: 10.00 óra
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének becsült dátuma 4
Dátum: (nn/hh/éééé)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések
benyújthatók: HU 1
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (nn/hh/éééé)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017.11.17. Helyi idő: 10.00 Hely: Piegelné Dr. Csényi Magdolna Ügyvédi Iroda
6400 Kiskunhalas, Thúry J. u. 4/b 1. em. 4.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatok felbontásánál csak az
ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.
A bontási eljárás vonatkozásában egyebekben a Kbt. 68. §-ban foglalt rendelkezések az
irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű x igen◯ nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2
2018. június

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk: 2
1. Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérőnek különösen fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy
a közbeszerzési dokumentációt - az eljárást megindító felhívás I/3.) pontjában
meghatározott címen keresztül - elérő gazdasági szereplők személyét megismerhesse,
ezen gazdasági szereplők az elérést követően haladéktalanul kötelesek az alábbiakban
részletezett adatokat és információkat az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani:
- az ajánlattevő neve és székhelye
- az ajánlattevő levelezési címe
- az ajánlattevő e-mail címe

-

az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény azonosító száma
kapcsolattartó neve, telefonos és elektronikus elérhetősége
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárásban való részvétel feltétele a
közbeszerzési dokumentáció – az eljárást megindító felhívás I.3) pontjában
meghatározott címen legalább 1 ajánlattevő vagy az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozó által – történő igazolt elérése, az elérést igazoló dokumentumot
egyebekben az ajánlathoz is csatolni szükséges.

2. A felhívás IV.2.6) pontjában az „időtartam hónapban:1” 30 napként értelmezendő, a
felhívásban csak technikai okok miatt szerepel 1 hónap, mivel a hirdetményminta a
napban való rögzítést – a Kbt. 81. § (11) bekezdésében foglaltak ellenére – nem teszi
lehetővé.
3. Ajánlatkérő a P/1, P/2;M/1 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek
előírt igazolási módját a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
4. Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltak szerint.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja
6. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
7. Az Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. §-a alapján az összes Ajánlattevő számára
azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
8. Ajánlatkérő a megadott nyelven kívül más nyelven is becsatolhat dokumentumokat.
Amennyiben a becsatolt dokumentum idegen nyelvű, abban az esetben az eltérő
nyelvű dokumentumhoz a felelős magyar nyelvű fordítást kell mellékelni.
9. Közös ajánlattétel a Kbt. 35. § (3) bekezdés az irányadó.
10. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás
megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmazni, árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói
évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés
időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem
magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot az
ajánlathoz csatolni szükséges.
11. Üzleti titkot tartalmazó irat benyújtása esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.
44. § -ában foglaltakra.
12. Az ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy a megajánlott termékek, valamint a tárolás
és a szállítás módja megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyv, valamint az Európai
Parlament és Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszer – higiéniáról mindenkor
hatályos előírásoknak.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt
szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt
az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte.
14. A teljes ajánlati felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott
határidő közép – európai helyi idő szerint értendő (CET)
15. Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási
rendeletei az irányadók.
16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Piegelné Dr. Csényi Magdolna
Lajstomszáma:00179
VI.4) Jogorvoslati eljárás
Vl.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest

Postai
irányítószám:1026

Ország: HU

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon:+36 18828594

Internetcím: (URL) www.kozbeszerzes.hu

Fax:+36 18828593

Vl.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
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Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím: (URL)

Fax:

Vl.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
rendelkezései szerint
Vl.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
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Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest

Postai irányítószám:
1026

Ország:HU

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon:+36 18828594

Internetcím: (URL) www.kozbeszerzes.hu

Fax:+36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017.09.28.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
____________________________________________________________________________________________________
_____
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

4

ha az információ ismert

20

a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21

a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a

súlyszámot nem alkalmazzák

Útmutató a gazdasági szereplők részére
1.

Általános információk:

1.1. Az eljárás tárgya:
„Húsok beszerzése”
1.2. Az eljárás típusa:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második
része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárás.
1.3. Egyéb rendelkezések:
Az eljárás során felmerülő, az ajánlati felhívásban és jelen dokumentációban nem
szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
és végrehajtási rendeletei az irányadóak.
2.

Kiegészítő tájékoztatás:

2.1. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a
megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal
kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa
meghatározott szervezettől.
2.2. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el.
A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az
ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal, gyorsított eljárás esetén
legkésőbb négy nappal, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban legkésőbb három
nappal, a közbeszerzési eljárások részvételi szakaszában pedig a részvételi határidő
lejárta előtt legkésőbb négy nappal kell megadni.
Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a válaszadási határidőt megelőző negyedik,
gyorsított vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban harmadik napnál később
nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia.
2.3. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási
pontokon szerezhet:
Piegelné Dr. Csényi Magdolna
6400 Kiskunhalas, Thúry J. u. 4/B 1. em .4.
Telefon: +36 77 429-811
E-mail: kozbeszerzes@jog-asz.eu
2.4. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy email címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában
alkalmas. Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a
kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.
3.

Az ajánlatok benyújtása:

3.1. Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan
figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a
továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania.
3.2. Ajánlattevő kötelezettségét képezi – a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok
gondos áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai
követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a
kiegészítő
(értelmező)
tájékoztatás–kérésre
adott
ajánlatkérői
válaszok
figyelembevétele.

3.3. Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket és átírásokat, az ajánlattevő által
elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat
az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátni.
3.4. Változásbejegyzés: Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben
ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük,
nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként
benyújtani. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]
3.5. Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti
információk ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell
jelölni valamennyi rész vonatkozásában
- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
- az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már
ismert alvállalkozókat.
3.6. Átszámítás, árfolyamok: A különböző devizák forintra történő átszámításával
összefüggésben a felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank
által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, árbevétel tekintetében az
érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák
tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az
ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az
átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz csatolni szükséges.
3.7. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlatok értékelését követően a Kbt.
69. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát megelőzően köteles az értékelési szempontra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívni a kizáró
okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolások benyújtására. A
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények
tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat
korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt
benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az
ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el,
vagy felvilágosítást kér.
Ha a fenti igazolásokat ajánlattevő Ajánlatkérő hiánypótlási, illetve felvilágosítás
kérését követően sem megfelelően nyújtja be (ideértve azt is, ha az igazolás nem
támasztja alá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat
tartalmát vagy azzal ellentétes), az Ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen
kívül hagyásával az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevőt hívja fel a fenti igazolások benyújtására.
3.8. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az eljárást megindító
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján,
valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot
tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a
nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról
szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
3.9. Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje:
Piegelné Dr. Csényi Magdolna
6400 Kiskunhalas, Thúry J. u. 4/B 1. em .4.

határideje: 2017.11.17. 10.00 óra
3.10. Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok,
valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.
3.11. Az ajánlatok benyújtása:
- Ajánlatot a Kbt. 68. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében írásban és zártan, 1
papír alapú példányban, valamint – a papír alapú példánnyal mindenben
megegyező – elektronikus másolati példányban, elektronikus adathordozón kell
benyújtani (CD/DVD, jelszó nélkül olvasható, de nem szerkeszthető. pdf
formátumban, valamint a kitöltött műszaki dokumentációt (szerkeszthető excel
formátumban is mellékelje az ajánlattevő). A nyomtatott, illetve elektronikusan
benyújtott ajánlat nyomatatott, illetve elektronikus adathordozón szereplő tartalma
közötti eltérés esetén ajánlatkérő a nyomtatott példányt veszi alapul. Az ajánlatot
zárt borítékban kell elhelyezni és borítékra ráírni, hogy HÚSOK BESZERZÉSE–
BONTÁSI ELJÁRÁS ELŐTT NEM BONTHATÓ FEL.
- Az ajánlatot az ajánlati felhívásban, illetőleg a fenti pontban megadott időpontig és
az ott megjelölt helyre kell benyújtani munkanapokon 8.00 – 12.00 óráig. A bontás
napján (2017.11.17.) 8.00-10.00 óráig.
4.
Közös ajánlattétel:
4.1. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.
4.2. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni. Ajánlatkérő különösen felhívja
ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35.§ (3) bekezdésére.
4.3. Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) mind
Ajánlattevő, mind közös Ajánlattevők vonatkozásában.
4.4. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban,
akkor csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást.
4.5. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen
felelnek.
5.
Üzleti titok:
5.1. A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is)
[Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
5.2. Az üzleti titok védelmének és a fenti iratok üzleti titokká nyilvánításának részletes
szabályait a Kbt. 44. § tartalmazza.
5.3. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok
harmadik személyek (különösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi
megismeréséért, amennyiben ajánlattevő az üzleti titkot [Ptk. 2:47.§] tartalmazó iratokat
ajánlatában nem elkülönített módon, vagy úgy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a
fentiekben megjelölt információkat is.
6.
Bontás:
6.1. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontásának helye és ideje:
Piegelné Dr. Csényi Magdolna
6400 Kiskunhalas, Thúry J. u. 4/B 1. em .4.
ideje: 2017.11.17. 10.00 óra
6.2. Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § szerint jár el.

6.3. Ajánlatkérő az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjában kezdi meg.
6.4. Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk
meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő
esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek
lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.
6.5. Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét,
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési
szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt
ismertethető a rendelkezésre álló fedezet összege is.
7.
Az ajánlatok értékelése:
7.1. Ajánlatkérő valamennyi rész vonatkozásában az ajánlatokat a Kbt. 76 § (2) bekezdés a)
pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján értékeli.
7.2. A legalacsonyabb ár értékelési szempontjának indokolása: Ajánlatkérő igényeinek a
műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
7.3. Az Ajánlattevőnek az általa ajánlott termékekről a dokumentáció részét képező műszaki
dokumentációt kell kitöltenie.
7.4. Amely termékek esetében ajánlatkérő az excel táblában kiszerelést határozott meg, az
előírttól eltérő kiszerelés megajánlását nem teszi lehetővé. Amely termékek esetében
ajánlatkérő kiszerelési tartományt határozott meg, pl. 1000-2000 g, akkor az adott
termék ezen tartományon belüli kiszerelésben ajánlható meg. Azon termékek esetében,
ahol ajánlatkérő nem határozott meg kiszerelést, bármely kiszerelésben megajánlható és
szállítható a termék.
7.5. Egy közbeszerzési részen belül Ajánlattevő köteles minden, az adott részben szereplő
termékre ajánlatot tenni
7.6. Az ajánlati árat nettó egységárban kell megadni, külön szerepeltetve az általános
forgalmi adót.
7.7. Ajánlattevő köteles a szerződés időtartama alatt az ártartás mellett a beajánlott
termékekre vonatkozó akcióit érvényesíteni.
7.8. A megadott áron felül az Ajánlattevő semmilyen jogcímen további árat nem
érvényesíthet. Az árakat magyar forintban kell megadni.
7.9. Ártartás 12 hónap. Az ajánlati árak a szerződés hatálybalépésétől számítva 12 hónapig
kötöttnek tekintendők, és semmilyen körülmények között sem változtathatóak (kivétel:
akciós ár alkalmazása). Az Ajánlatkérő (Megrendelő) igényt tart a szerződéskötést
követően jelentkező akciós árak alkalmazására.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nyertes ajánlattevő által a műszaki
dokumentációban megajánlott terméktől kizárólag csak az adott termék megszűnése
esetén térhet el, ilyen esetben az Ajánlatkérő (Megrendelő) igényt tart a megszűnő
termékek helyett megjelenő új termékek rendelésére.
A fent említett esetek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti
szerződésmódosításnak minősülnek.
7.10. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya
alatt változik, a hatályos szabályozása szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a
Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés – módosítás nélkül módosítja. Ha
az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés
mutatkozik, akkor a számokkal kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek.

Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés
valutaneme is csak ez lehet. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a
költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának megvalósításához, az ajánlati feltételekben
rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat.
8.
A szerződés megkötése:
8.1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel
(személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell
írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek,
szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.
8.2. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra
tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.
8.3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha
ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további
harminc nappal meghosszabbodik.
8.4. Az ajánlatkérő szerződéses feltételként előírja, hogy:

nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes
ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
8.5. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata
ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:

a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése
előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
8.6. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti
jogsegély igénybevétele nélkül.
8.7. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként
szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.
8.8. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan
alvállalkozó, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának
igazolásában. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó
bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel

együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem
áll a kizáró okok hatálya alatt.
8.9. Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt
vett szervezetet a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe
venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott
szakembereket.
8.10. Ajánlattevő legyen figyelemmel a teljesítés során a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdéseire.
9.
A megajánlott termékekre vonatkozó követelmények:
9.1. Ajánlat olyan termékre tehető, amely az ajánlattételkor már rendelkezik a
forgalmazáshoz szükséges valamennyi hatósági engedéllyel.
9.2. Ajánlattevő a műszaki leírásban szereplő gyártmánnyal / típussal / márkával azonos,
vagy jobb minőségű, azokkal egyenértékűt is megajánlhat. Amennyiben ajánlattevő
egyenértékű gyártmány / típus / márka –tól eltér, úgy az egyenértékűség vizsgálatára
szolgáló dokumentumokat az ajánlatában be kell nyújtania az ajánlatkérő fele.
Első osztályú termék az, ami megfelel a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt első osztály
termékre vonatkozó követelménynek és az árazatlan terméklistában előírt
követelménynek.
9.3. Az ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy a megajánlott termékek, valamint a tárolás és
a szállítás módja megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyv, valamint az Európai
Parlament és Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszer – higiéniáról mindenkor
hatályos előírásoknak.
9.4. A helyettesítő termék az eredeti kiírásban szereplő termék mennyiségét nem
módosíthatja. A helyettesítő termék elfogadása / el nem fogadása a Megrendelő joga.
9.5. A termékek minőségére vonatkozó információk:
Ahol a márkanév feltüntetésre kerül, az az áru egyértelmű minőségi meghatározása
érdekében történt. A megjelölt márkanevű termék helyett azzal mindenben (kiszerelés,
energiatartalom, zsírtartalom, stb.) egyenértékű – vagy jobb – termék is ajánlható. Ilyen
esetben a „szakmai ajánlat”-i táblázatban egyértelműen utalni kell erre a tényre, és
külön mellékletben meg kell adni azokat az információkat, igazolásokat, amely alapján
eldönthető, hogy a helyettesítő termék valóban egyenértékű-e a kért áruval. Az
egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata (árucímke, terméklap, vizsgálati
jegyzőkönyv stb.).
9.6. Szállító járművekre vonatkozó követelmények:
Rendelkeznie kell saját tulajdonnal vagy bérleményként olyan szállítóeszközzel, amely
megfelel a 68/2007 (VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendeletnek, valamint a
62/2011. (VI. 30.) VM rendeletnek.
9.7. Szállításra vonatkozó követelmények:
Meg kell felelni az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK (2004. április 29.)
rendeletében foglaltaknak.
 Az élelmiszerek szállítására használt szállító járműveket, illetve
szállítótartályokat tisztán, jó állapotban kell tartani, az élelmiszerek
szennyeződésének elkerülése végett, és szükség esetén ezeket úgy kell tervezni
és összeszerelni, hogy megfelelően tisztíthatóak és/vagy fertőtleníthetőek
legyenek.
 A járművek tartályait és/vagy a szállítótartályokat élelmiszer szállításán kívül
más szállítására nem szabad használni, amennyiben ez szennyeződéshez
vezetne.
 Ha a szállítójárműben és/vagy a szállítótartályban az élelmiszeren kívül
egyidejűleg más árut is szállítanak, vagy pedig egyidejűleg többféle élelmiszert

szállítanak, akkor szükség szerint hatékony elválasztást kell biztosítani a
termékek között.
 Folyékony, granulált vagy porszerű ömlesztett élelmiszereket élelmiszer
szállítására
fenntartott
tartályokban
és/vagy
szállítótartályokban/tartálykocsikban lehet szállítani. E szállítótartályokon jól
látható és kitörölhetetlen módon fel kell tüntetni, hogy élelmiszer-szállításra
szolgálnak, vagy a szállítótartályokat "kizárólag élelmiszer szállítására"
felirattal kell ellátni.
 Ha a szállítójárművet és/vagy a szállítótartályt élelmiszeren kívül valamely
más áru szállítására, vagy pedig többféle élelmiszer szállítására használták, az
egyes szállítmányok közt a rakteret hatékonyan meg kell tisztítani a
szennyeződések kockázatának elkerülése érdekében.
 Az élelmiszereket a szállítójárművekben és/vagy a szállítótartályokban úgy
kell elhelyezni és védeni, hogy a szennyeződés kockázatát a legkisebbre
csökkentsék.
 Szükség szerint az élelmiszerek szállítására szolgáló járműveknek és/vagy
szállítótartályoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy az élelmiszereket
megfelelő hőmérsékleten tartsák, valamint hogy lehetővé tegyék e
hőmérsékletek figyelemmel kísérését.
9.8. Élelmiszerek jelölésére vonatkozó követelmények:
19/2004 (II. 26.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet az élelmiszerek jelöléséről
irányelvei a mérvadók:
 Élelmiszer megnevezése
 Összetevők felsorolása
 Bizonyos összetevők vagy összetevő csoportok mennyisége a 8. § szerint
 Előrecsomagolt élelmiszerek esetében annak nettó mennyisége
 Élelmiszernél lejárati dátum, gyorsan romló élelmiszer fogyaszthatósági dátuma
 Minőség megőrzéséhez szükséges különleges tárolási vagy felhasználási
feltételek
 Forgalmazó neve, cégneve, címe
 Eredet, származás helye
9.9. Húsáruk szállítására vonatkozó előírások
Szállító jármű hőmérséklete:
 Baromfi 0-4 C
 Belsőség 0-3 C
 Tőkehús 0-7 C
 Előkészített hús 0-4 C
 Darált hús 0-2 C
 Hal 0-2 C.
Az áru csak szavatossági idővel megjelölt csomagolással vehető át. Kizárólag friss,
érzékszervi úton megállapítható, kifogástalan áru kerül átvételre.
A láthatóan sérült csomagolású, nem első osztályú termék nem kerül átvételre.
Göngyöleg értékben nem szerepelhet a számlán.
9.10. Az árukra, termékekre vonatkozó információk meghatározása:
Húskészítmények:
Húskészítmények csomagolására csak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő
csomagolóanyag és védőgáz használható fel.
Szállítási hőmérséklet: 0-5 C.
Fent nevezett szállítójárműre vonatkozó megfelelő jogszabályok.

Az áru csak a szavatossági idővel megjelölt csomagolással vehető át. Kizárólag friss,
érzékszervi úton megállapítható, kifogástalan áru kerül átvételre.
9.11. Egyéb előírások
Szállítási kiszerelés:
A mellékelt „szakmai ajánlat”okban részletezve.
Átvételi szempontok:
• Minőség
• Mennyiség
• Érzékszervi vizsgálat
• Ár szerinti átvétel.
Igazolások:
• Áru kísérő dokumentumok megléte
• Helyes számlázási név, cím
• Pecsét az árukísérőn.
Göngyöleg visszaszállítása:
• Következő szállításkor.
Sérült csomagolás esetén:
• Minőségi kifogás esetén jegyzőkönyv, visszáru, csere.
Rendelés módja:
• a telefonon vagy e-mailen vagy faxon
10. Tájékoztatás:
10.1. Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről,
amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4)
bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön
információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban
feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti
követelményeknek.
Adózás:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal
cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Telefon: +36-1-428-5100, Fax: +36-1-428-5382.
Környezetvédelem:
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
Tel.: 1/2249-100, Fax: 1/2249-262
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
Egészségvédelem:
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Központi telefonszám: 06-1-476-1100, Faxszám: 06-1-476-1390
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.

tel.: 06-1-795-54-78
E-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu
Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek:
Bács Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
6000 Kecskemét, Klapka u. 34.
E-mail: foglalkoztatas@bacs.gov.hu
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes bányakapitányságai
Budapesti Bányakapitányság
Postacím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810
Email: bbk@mbfh.hu

Szerződés - tervezet
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT
ÁRÚ HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELÉRE
(Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás során felmerülő új
információkhoz kötődően az aláírásra kerülendő szerződést kiegészítse, a kiegészítés a
felhívásban közölt tartalmi elemet és bírálati elemet nem érintheti

amely létrejött egyrészről Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete, mint
megrendelő – továbbiakban: Vevő – melynek adatai a következők:
Név: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
Cím, székhely:
Képviseli:
Cím, székhely:
Elérhetősége:
Adószám:
Levelezési cím:
Telefon :
Fax:
E-mail cím:
Számlavezető pénzintézet:
Pénzforgalmi számlaszám:
Számlázási cím:
másrészről
a(az)____________________________________________________:mint
vállalkozó- továbbiakban: Eladó – melynek adatai a következők:
Név:
Cím, székhely:
Nyilvántartó cégbíróság neve:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviseli:
Cím, székhely:
Elérhetősége:
Levelezési cím:
Telefon :
Fax:
E-mail cím:
Számlavezető pénzintézet:
Pénzforgalmi számlaszám:
Számlázási cím:
együttesen: Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
1. Előzmények: Vevő, mint ajánlatkérő nyílt közbeszerzési eljárást indított „Húsok
beszerzése” tárgyában.

Vevő a beszerzés tárgyával szemben támasztott műszaki, minőségi követelményeket
ajánlati felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban határozta meg.
2. Vevő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással
összevetette és döntését az elbírálást követően 2017. ____________________napján
ajánlattevőkhöz eljuttatta.

Eladó ____________ számú _____________________termékcsoport győztese.
Az ajánlati felhívás és Vevő által adott ajánlat tartalmával egyezően felek a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII tv. (továbbiakban: Kbt.) előírásai, valamint
a Ptk. 6:215, 6:231 § szerződésekre vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak
szerint kötnek szerződést:
3. A szerződés tárgya:
Eladó jelen szerződésben foglalt feltételekkel vállalja, hogy a Vevő részére jelen
szerződés mellékletét képező termékjegyzék szerinti termékekre az ajánlati
felhívásban és dokumentációban részletezett megrendelés alapján, az ugyancsak
megadott határidő szerinti, s a termékdokumentációban megadott mennyiség és
minőségi követelmények szerint a 2. pontban írt termékcsoport áruit leszállítja.
Eladó vállalja az ajánlati kiírás szerinti határidőben történő teljesítést azzal, hogy
amennyiben a teljesítés elháríthatatlan akadályba ütközik, úgy arról a Vevőt
haladéktalanul értesíti.
Szerződő felek az ajánlati termék dokumentációban szereplő termékek a
legalacsonyabb mennyiséget jelölik, s a felek ettől + ________ %-ban eltérhetnek.
4. A szerződés időtartama: 2017.12.15. – 2018.08.31.
5. A szállítás helye:6400 Kiskunhalas, Lomb u. 5.
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1.
6. Fizetési feltételek:
Jelen szerződés pénzügyi fedezetét Vevő saját forrásból biztosítja.
Vevő előleget nem fizet.
A Vevő részére kiszállított árut az eladó számlázza, a Vevővel előzetesen
meghatározott, nyertes pályázat szerinti árakon. A számlát a vevő részére a jelen
szerződés fejrészében megjelölt címre megküldi.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződéses ár a szerződés hatálya
alatt kötöttnek tekintendő.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megrendelt termékek árát a Vevő
által igazolt átvétel alapján, az Eladó által kiállított számla ellenében a számla
kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül egyenlíti ki átutalással. A számla
befogadásának feltétele a határidőben, hibátlanul, mennyiségi és minőségi kifogások
nélkül történő szállítások teljesítésének igazolása. A teljesítés akkor tekinthető
igazoltnak, ha a leszállított termékek vonatkozásában a szállítólevél az átvételt

igazolja és hibás teljesítésről jegyzőkönyv nem készül, továbbá a leszállított termékek
leigazoltatásra kerültek, szabályos átvétellel, az ajánlatkérő bélyegzőjével és az
átvevő olvasható aláírásával.
A részszámlák kötelező mellékletei a teljesítésigazolással ellátott szállítólevelek.
Vevő köteles a számla keltétől számított 30 napon belül a számla végösszegét az eladó
( szállító ) ______________________________________________számú
bankszámlájára átutalni.
A számla benyújtásánál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény 36/A §
alkalmazása kötelező.
Amennyiben Vevő a fizetéssel késedelembe esik, úgy a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés
szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles.
7. Kapcsolattartók megnevezése:
A jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséért, illetve kapcsolattartásért
felelős személyek:
Vevő részéről: _______________________________________________________
Eladó részéről: ______________________________________________________
8. Eladó a megrendelt termékeket a megrendelés szerinti kiszerelésben, kiszámolva, vagy
kimérve, tételes és részletes szállítólevéllel köteles átadni.
9. Az áru minősége – a jelen szerződés fennállása alatt - meg kell, hogy feleljen a
mindenkori hatályban levő törvényeknek, szabványoknak továbbá az érvényes az
élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és
az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM
együttes rendelet előírásainak., a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló
152/2009 ( XI.12. ) FVM rendeletben foglaltaknak.
A Vevő a minőségi követelményeknek nem megfelelő termékek átvételét
megtagadhatja, illetőleg amennyiben az átvétel után észleli az eltérést, érvényesítheti a
szerződésszegés esetére megillető jogait.
Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy Eladó a termékskálán nem jogosult
változtatni, kivétel ez alól, ha egy adott termék gyártása megszűnik. Ezen utóbbi
esetben Eladó köteles a terméket vele legalább mindenben megegyező minőségű
(egyenértékű) termékkel pótolni.
A termék megszűnése esetén azt Eladó köteles Vevő tudomására hozni haladéktalanul,
és Vevő jogosult az új, helyettesítő termék kiválasztására.
A felek közös megegyezésével az Eladó új, megegyező mennyiségű, kiszerelésű,
használati célú, értékű árut a régi termék kiváltásával szállíthat. A megrendelő
egyoldalú döntésével a régi termékre visszatérhet.
Eladó a szerződés időtartama alatt a meghirdetésre kerülő valamennyi akciójában
meghatározásra kerülő kedvezményes feltételeket kiterjeszti a Vevő részére
szállítandó termék(ek)re.
Az Eladó által szállított valamennyi terméknek a származását valamennyi szállítás
során az Eladónak igazolni kell.

10. Vevő nem köteles átvenni az árut, ha az élelmiszereknél a teljesítés időpontjában a
fogyaszthatósági vagy minőség megőrzési időtartamnak az egyharmadát meghaladó
idő már eltelt.
11. Az Eladó az élelmiszerek tárolására és forgalmazására vonatkozó valamennyi
jogszabályi előírást köteles betartani.
12. Az élelmiszerek szállításához szükséges göngyölegek biztosításáról az Eladó köteles
gondoskodni. Amennyiben a göngyöleg a teljesítés helyén marad, úgy azt Vevő
köteles a következő szállítás alkalmával az Eladó részére visszaszolgáltatni.
13. Eladó felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy a tevékenység ellátásához szükséges
hatósági engedélyekkel, valamint tevékenységére tekintettel HACCP rendszer
működtetésére vonatkozó tanúsítvánnyal rendelkezik.
14. Vevő a nem előírt időben vagy minőségben történő áru átvételét megtagadhatja.
Vevő jogosult a szállítás körülményeit bármikor ellenőrizni. Eladó kijelenti, hogy a
szállítást segítő göngyölegek az előírásainak megfelelnek, adott esetben a
hőmérsékletük az áru jellegének megfelelő.
15. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Kötbér az alábbiak szerint:
A Polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény ( továbbiakban: Ptk ) 6:186. § a
kötelezett pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért
felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha
szerződésszegését kimenti. A jogosult kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti,
hogy a kötelezett szerződésszegéséből kára származott-e.
Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke napi szállítási
gyakoriság esetén az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden
késedelmesen eltelt 1 óra után az írásban megrendelt, le nem szállított áru nettó
értékének 2%-a, legfeljebb 10%. Nem napi szállítási gyakoriság esetén a késedelmi
kötbér mértéke késedelmes naponként a le nem szállított áru nettó értékének 3 %,
legfeljebb 12 %.
Meghiúsulási kötbér: nettó ajánlati ár 30 %-ának megfelelő összeg.
Amennyiben a szerződés teljesítése vagy részteljesítése olyan okból hiúsul meg,
amelyért az Eladó felelős, meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke a
meghiúsulással érintett megrendelés (a teljes szerződés meghiúsulása esetén a
meghiúsulás időpontjáig nem teljesített rész) nettó ellenszolgáltatásának 30 %-a.
Meghiúsulási kötbér alkalmazása esetén a Vevő jogosult kára megtérítését követelni.
A megrendelő jogosult az Eladó szerződésszegő magatartását önállóan minősítve (pl.:
nem teljesít, teljesítést megtagadja, késedelmes szállítás, a megrendeléstől eltérő,
hiányos, hibás, stb. szállítás,) súlyos szerződésszegésnek tekinteni, és a szerződés
azonnali hatállyal felmondani, amely egyben a szerződés szállító hibájából történő
meghiúsulásnak is tekintendő, amely esetben az Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére
köteles. A meghiúsulási kötbér összegének számításakor szerződésszegés megvalósuló
időpontjára tekintet nélkül a jelen pontban foglaltak az irányadók.
Szavatosság: az adott termékre hatályos, vonatkozó jogszabályok, előírások szerint.

A Vevő a származással nem igazolt, illetőleg a szavatossági követelményeknek e
pontban meghatározott követelményeinek is nem megfelelően szállított termékek
átvételét megtagadhatja, és érvényesítheti a szerződésszegés esetére megillető jogait.
Az Eladó felel az általa leszállított termékek felhasználásából származó mindazon
kárért, amely a termékre visszavezethetően azzal okozati összefüggésben keletkezett.
Amennyiben az Eladó nem tudja teljesíteni a szerződés szerinti termékek szállítását és
emiatt a Vevőnek ezen termékeket más Eladótól kell beszereznie, akkor a Vevő ebből
eredő igazolt többletköltségét az Eladónak meg kell térítenie. E pontban foglalt
rendelkezés nem érinti a Vevőnek a jelen szerződés fenti bekezdésekben foglalt
megrendelői jogosultságát.
16. Vevő a leszállított árut az Eladó jelenlétében mennyiségileg és minőségileg átveszi és
ezt a számlán vagy szállítólevélen aláírásával és bélyegzővel igazolja. Az esetleges
minőségi kifogásokat, ha azok azonnal nem orvosolhatóak, a felek jegyzőkönyvben
rögzítik.
Az Eladó köteles megfizetni a felmerülő többletköltséget, ha hibás teljesítéséből
adódóan Vevőnek valamilyen árut kiskereskedelmi forgalomban kell beszerezni, vagy
amennyiben a beszerzés nem lehetséges, s ennek kapcsán a kiadott étlaptól való
eltérésre van szükség.
17. Minőségi hiba esetén a Vevő az észlelt minőségi hibát annak felfedezése után
köteles az Eladóval haladéktalanul közölni. A közlés történhet telefonon, faxon vagy
elektronikus úton, vagy a szállító jelenlétében jegyzőkönyv felvételével. Vevő köteles
az Eladó számára lehetővé tenni a kifogásolt termék azonosságának megállapítását, és
a kifogás megalapozottságának ellenőrzését.
Az Eladó a Vevő által megrendelt árukat nem a szerződésben meghatározott
minőségben szállítja le olyan okból, amelyért az Eladó felelős, az Eladó köteles az
árut az áru jellegétől függően haladéktalanul kicserélni. Ebben az esetben Vevő hibás
teljesítési kötbért nem alkalmaz, azonban ha az Eladó a hibás teljesítéssel érintett
árut a megállapodott határidőn belül nem cseréli ki, a Vevő jogosult a hibás
teljesítéssel érintett áruk vonatkozásában a szerződéstől elállni, és kára megtérítését
követelni.
Felek egymással kölcsönösen együttműködnek, mindkét részről lehetővé teszik, hogy
kapcsolattartóik útján felmerülő probléma, minőségi, mennyiségi kifogás esetén
haladéktalanul egyeztetni tudjanak. A megrendelő a minőségi hiba felfedezése és
szállítóval törtnő közlésével egyidejűleg a szavatossági igényét köteles megjelölni.
Ha a minőségi hiba fennállását illetően a felek eltérő állásponton vannak, úgy Eladó
kötelezettsége a megfelelő minőség bizonyítása és ennek során felmerülő költségek
megtérítése. Vevő is kérheti a minőségellenőrző szerv szakvéleményét, s amennyiben
a kifogása jogos, tehát a szállított termék nem felel meg a jogszabályi vagy szakmai
kritériumoknak, az eset hibás teljesítésnek minősül, s a hibás teljesítés kapcsán
felmerülő költségek mellett a Szállító köteles megtéríteni a vizsgálat költségét is.
18. Az árak minden esetben magukban foglalják a szállítási és lerakodási költséget is.
19. A Vevő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől
elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a
Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) az Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
20. A Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna
zárni a közbeszerzési eljárásból.
21. A Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon – ha
- az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel
- az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel.
22. Vis maior:
Szerződő felek együttesen rögzítik, hogy az alábbiakban felsorolt események a
Szerződő felek akaratán kívül álló – egyik félnek sem felróható – körülményekként
mentesítik a Szerződő feleket jelen Szerződés alapján terhelő kötelmeik teljesítése alól
a körülmény fennállásának időtartamára, feltéve, hogy ezen körülmények a jelen
Szerződés aláírását követően jönnek létre, illetőleg a jelen Szerződés aláírását
megelőzően, Szerződő felek akaratán kívül álló okból jöttek létre, és ezen események
– melyek meggátolják, vagy késleltetik a Szerződés teljesítését – az említett
időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak elháríthatóak, így
különösen:
a) természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények,
mozgósítás, rekvirálás vagy embargó;
e) felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és
terror-cselekmények;
f) zendülés, rendzavarás, zavargások
g) jogszabályváltozás következtében a közétkeztetés állami irányítás alá vétele.
A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek
a szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható
gondosság tanúsítása esetén sem – vagy csak aránytalan áldozat árán – lehetett volna
elhárítani.

Annak érdekében, hogy bármely vis maior esemény a fentiekkel összhangban a
szerződéses kötelmek teljesítését akadályozó tényezőként hivatkozási alap legyen, a
jelen Szerződés szerinti teljesítésében akadályozott félnek írásban tájékoztatnia kell a
másik felet a fenti különleges körülmények bekövetkeztéről. Ezt a tájékoztatást
indokolatlan késedelem nélkül kell megtenni azt követően, hogy az illető Szerződő Fél
felismerte a kötelmek teljesítése alól mentesítő indokként felhozható körülmények
felmerültét. A fenti értesítésben meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi
időszakát is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban.
Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik felet is
értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a
mentesülés indokát jelentő különleges körülmények miatti késedelmes intézkedéseket
mikor foganatosítják.
23. Az Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Az Eladó a szerződés
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt
haladéktalanul értesíti.
24. Az Eladó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Vevőnek
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés
teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még
nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe
venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az Eladó a szerződés
teljesítésének időtartama alatt köteles a Vevőnek minden további, a teljesítésbe
bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró
okok hatálya alatt.
25. A felek a szerződés módosítását csak és csupán a Kbt. 141. §-a alapján – közös
megegyezésük alapján - eszközölhetik.
26. Felek egymás között felmerülő vitás kérdéseket előzetesen, tárgyalások útján kísérlik
meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén a peres eljárás értékhatárára
tekintettel kikötik a Kiskunhalasi Járásbíróság, vagy a Kecskeméti Törvényszék
kizárólagos illetékességét.
27. Felek jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályait, azon
belül különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik az irányadónak,
különösen a szerződésekre (Ptk. 6:215, 6:231 §) és a szerződésszegésre (Ptk. 6:137,
6:142 §) vonatkozó rendelkezéseket.
Jelen szerződés 3 (három) darab egymással teljesen megegyező, eredeti példányban készült.
A szerződés példányaiból vevőt: 2. darab, Eladót 1 darab eredeti példány illeti meg.
A szerződést a szerződő Felek felolvasás és kölcsönös értelmezés után – jogosult
képviselőiken keresztül – mint akaratukkal mindenben megegyező okiratot jóváhagyólag és

cégszerűen írták alá. Amennyiben Felek nem egy helyen és egy időben írják alá jelen
szerződést, úgy az hatályba az utolsóként aláíró fél aláírásával válik hatályossá

_____________, _________________

___________________________
Vevő

________________________
Eladó

A szerződés részét képezi annak értelmezése során:
1.sz. melléklet: Felek által aláírt „ Termékdokumentáció „
2.sz. melléklet átláthatósági nyilatkozat
3. sz melléklet: a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása és teljes dokumentációja (fizikai
értelemben vett csatolás nélkül)
4. sz. melléklet: az Eladó közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlata (fizikai értelemben vett
csatolás nélkül)
5. sz. melléklet Ajánlatkérő által adott esetleges kiegészítő tájékoztatás

Ajánlott igazolás – és nyilatkozatminták
Benyújtandó nyilatkozatok listája:
Minta
1.

1 példány (papír alapú) + elektronikus adathordozó (nem
Benyújtandó
bontható kötésben)

2.

Felolvasólap

1. sz. melléklet

3.

Információs adatlap

2. sz. melléklet

4.

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum
formanyomtatványa
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja
alapján*
Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdései alapján*
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja
vonatkozásában
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdése kc) pontja
alapján
Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján

3. sz. melléklet

10. sz. melléklet

17.

Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról
Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás vonatkozásában
Nyilatkozat üzleti titokról
Nyilatkozat a szerződéstervezetben foglaltak
véleményeltérés nélküli elfogadása vonatkozásában
Nyilatkozat a papír alapon és a digitális adathordozón
benyújtott ajánlati példányok egyezősége
vonatkozásában
Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4) bekezdésében
meghatározott követelmények vonatkozásában
Nyilatkozat a termékek tárolásáról és szállításról

18.

Aláírási címpéldány

Csatolandó

19.

Kitöltött műszaki dokumentáció + termékspecifikáció

Csatolandó

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Rendben

4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet

11. sz. melléklet
12. sz. melléklet
13. sz. melléklet
14. sz. melléklet
15. sz. melléklet
16. sz. melléklet

Kizáró okok:
Kbt. 62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és
nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az
elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányok alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi
IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a
továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is;

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás
vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi
kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében
meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés
vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti
terrorizmus finanszírozása;
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk.
szerinti kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz
hasonló bűncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek
megfizetésére halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, 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;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló
2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési
eljárásban releváns módon c) 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;
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján
jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési
Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított
időtartam végéig;
h) 61 korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás
tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától
számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az
ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a
Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén
a bíróság három évnél nem régebben meghozott határozata jogerősen jogszerűnek mondta ki;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott
nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5)
bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt:

hamis nyilatkozat), amennyiben ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az
ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való
megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és ib) a gazdasági
szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott
helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie,
hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló
igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas 61 Megállapította:
2016. évi CLX. törvény 18. § (1). Hatályos: 2017. I. 1-től. információt kísérelt megszerezni,
amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi
közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás
tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától
számított három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet
közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében
említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről
szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása
van a közbeszerzés terén,
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;
l) 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;
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő
kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben
meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a
versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható
határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az
ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - három évnél nem
régebben - jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az
ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el,
kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben
végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2)

bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági
Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;
p) 62 a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben
részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, 62 Megállapította:
2016. évi CLX. törvény 18. § (2). Hatályos: 2017. I. 1-től. és ezt három évnél nem régebben
meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági
határozat megállapította;
q) 63 súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás
eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a
Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata
esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.
(2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és
nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági
társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy
felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő
döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és
a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az
elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett
előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel
szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető
tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság
esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő
szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező
személy volt.
Segédlet az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumok kitöltéséhez
(EEKD III. RÉSZ)
(321/2015 Korm. rendelet II. fejezet)
4. § (1) Az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány benyújtásával a következő módon igazolja
előzetesen a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát
a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)-af) alpontokra vonatkozó nyilatkozat
tekintetében a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének „A” szakaszát tölti
ki.
b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontra vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági
szereplő a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában teszi meg
c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontjára vonatkozóan a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a formanyomtatvány a) és b) pontnak
megfelelő kitöltésével egyben az ah) alpontban említett személyes joga szerinti hasonló
bűncselekményekről is nyilatkozik.
d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének
„B” szakasza kitöltésével nyilatkozik azzal, hogy csak az egy évnél régebben lejárt adó-,

vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék tartozást és a tartozás lejártának
időpontját kötelező feltüntetni,
e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)-j) és m) pontjára vonatkozóan a
formanyomtatvány III. része „C” szakaszának vonatkozó pontjai kitöltésével nyilatkozik
f) a Kbt. 62. § (1) bekezdés e)-g), k), l), p) és q) pontjára vonatkozóan a
formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában a vonatkozó pontok kitöltésével
nyilatkozik,
g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n)-o) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része
„C” szakaszának vonatkozó pontja kitöltésével azzal, hogy ha a gazdasági szereplő
bírságelengedésben részesült, vagy az ajánlat benyújtását megelőzően a jogsértést a
Gazdasági Versenyhivatalnak bejelentette, ezt a tényt a formanyomtatványban feltünteti.
Az (1) bekezdés a)-c) pontja alapján megtett nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) bekezdésében
említett személyekre is vonatkozik.
IV. RÉSZ: KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK
- „Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban
köteles arra vonatkozó iránymutatást adni, hogy az alkalmassági követelményeknek való
megfelelésről a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
milyen részletességű nyilatkozatot köteles tenni.
- Kbt. 67. § (3) Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárás esetén a részvételi jelentkezésben - be kell nyújtani a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az (1) bekezdés szerinti
nyilatkozatot..

321/2015 Korm. rendelet 19.§ Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
(1)bek. b) c) pontja – pénzügyi mutatók – IV rész„B” szakasz
321/2015 Korm. rendelet 21. § Műszaki és szakmai alkalmasság
(1) bek. a) – referencia – IV. rész „C” szakasz
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a
EEKD 1 példányban történő benyújtása, de az benyújtható részteljesítésenként is.
Egy példány benyújtása esetén az EEKD II. rész C és D szakaszát, tovább a IV. részt
részenként kell kitölteni.
AT, Kapacitást Nyújtó Szervezet az alkalmasság szakmai tevékenységre és a műszaki,
szakmai alkalmassági követelményeknek valómegfelelésről az EEKD-ban elegendő, ha
csak a IV. rész: Kiválasztási szempontok alfa: az összes kiválasztási szempont általános
jelzés részt tölti ki.

Nyilatkozatminták
1.

sz. melléklet

Felolvasólap
Az eljárás tárgya: Húsok beszerzése
Ajánlatkérő: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete (6400 Kiskunhalas, Kuruc
vitézek tere 17.)
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve
Ajánlattevő címe

Ajánlattevő a „Húsok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásba ajánlatot nyújt be.
Ajánlat számszerűsíthető adatai, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre
kerülnek:
1. rész: húskészítmények
Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): nettó ……………………….. HUF
2. rész: baromfi húsrészek
Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): nettó ……………………….. HUF
3. rész: sertés – és marhahúsrészek
Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): nettó ……………………….. HUF

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás

2.

Információs adatlap
Az eljárás tárgya:
Az ajánlattevő megnevezése:
Székhelye:
Telefonszáma:
Telefax száma:
E-mail címe:
Cégjegyzék száma:
Nyilvántartó cégbírósága:
Statisztikai számjele:
Adószáma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó
személy neve:
A tárgyban érintett kapcsolattartó
telefonszáma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó
telefax száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó email címe:
Nyertességünk esetén a szerződésbe
kerülő bank megnevezése:
Nyertességünk esetén a szerződésbe
kerülő számlaszám:

Húsok beszerzése

sz. melléklet

3.

sz. melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján
………….. rész tekintetében*
Az eljárás tárgya: Húsok beszerzése
Ajánlatkérő: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete (6400 Kiskunhalas, Kuruc
vitézek tere 17.)
A nyilatkozattevő cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / közös
ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az ajánlati
felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük,
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.
Nyertességünk esetén kötelezettséget vállalunk a szerződés megkötésére és teljesítésére az
ajánlat részét képező felolvasólapon szereplő ajánlati áron.
* az adott rész vagy részek, amelyekre az ajánlatot teszik beírandó(ak)
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás1

1 A nyilatkozat eredeti aláírt példányának benyújtása szükséges.

4.

sz. melléklet

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa
AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
FORMANYOMTATVÁNYA
I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre
vonatkozó információk
Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió
Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra
kerül, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást2 használták az egységes
európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett
vonatkozó hirdetmény3 hivatkozási adatai:
A Hivatalos Lap S sorozatának száma [], dátum [], [] oldal,
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az
ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely
lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.
Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük,
hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű
azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….]
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett ESPDszolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és
kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.
A beszerző azonosítása4
Válasz:
Név:

Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete

Melyik beszerzést érinti?

Válasz:

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid
Húsok beszerzése
ismertetése5:
Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási
szám (adott esetben)6:
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb
információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

2

3

4

5
6

A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az
ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók
és más érdekelt felek rendelkezésére.
Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes
tájékoztató, vagy Szerződési hirdetmény.
Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos
előzetes tájékoztató, Szerződési hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló
hirdetmény
A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés
esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét.
Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját.
Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját.

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk
A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Azonosítás:

Válasz:

Név:

[ ]

Héaazonosító szám
esetben:

(uniós

adószám),

adott [ ]
[ ]

Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb
nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott
esetben, ha szükséges.
Postai cím:

[……]

Kapcsolattartó személy vagy személyek7:

[……]

Telefon:

[……]

E-mail cím:

[……]

Internetcím (adott esetben):

[……]

Általános információ:

Válasz:

A gazdasági szereplő
középvállalkozás8?

mikro-,

kis-

vagy [] Igen [] Nem

Csak ha a közbeszerzés fenntartott9: A
gazdasági szereplő védett műhely, szociális
vállalkozás10 vagy védett munkahely-teremtési
programok keretében fogja teljesíteni a
szerződést?
Ha igen,
mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos
helyzetű munkavállalók százalékos aránya?
Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett
munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy
hátrányos helyzetű munkavállalók mely
kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak.

7
8

9
10

[] Igen [] Nem

[…]

[….]

Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges.
Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról
(HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.
Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves
forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.
Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma
és/vagy
éves
mérlegfőösszege
nem
haladja
meg
a
10
millió
eurót;
Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél
kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy
éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.
Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját.
Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai
beilleszkedése.

Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az [] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható
elismert
gazdasági
szereplők
hivatalos
jegyzékében,
vagy
rendelkezik-e
azzal
egyenértékű
igazolással
(pl.
nemzeti
(elő)minősítési rendszer keretében)?
Ha igen:
Kérjük, válaszolja meg e szakasz további
részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben
releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben
töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen
töltse ki és írja alá a VI. részt.
a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy
az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási
vagy igazolási számot:
b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy
tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük,
tüntesse fel:
c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken
a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben
a hivatalos jegyzékben elért minősítést11:
d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt
kiválasztási szempontra kiterjed?
Ha nem:
Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor
töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A.,
B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően,
ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési
dokumentumok ezt előírják:
e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a
társadalombiztosítási járulékok és adók
megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az
információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára,
hogy közvetlenül beszerezze azt bármely
tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti
adatbázisából?
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
Részvétel formája:
A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt
a közbeszerzési eljárásban?12

a) [……]
b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……][……]
c) [……]

d) [] Igen [] Nem

e) [] Igen [] Nem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……][……]
Válasz:
[] Igen [] Nem

Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum
formanyomtatványt nyújtson be.
Ha igen:
a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő
csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus
11
12

a:) [……]

A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek.
Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként.

feladatokért felelős, ...):
b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a
közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő
csoport tagjai:
c) Adott esetben a részt vevő csoport neve:

b): [……]

c): [……]
Részek

Válasz:

Adott esetben annak a résznek (azoknak a
részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági
szereplő pályázni kíván:

[ ]

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban
jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:
Képviselet, ha van:
Válasz:
Teljes név;
[……];
valamint a születési idő és hely, ha szükséges:
[……]
Beosztás/milyen minőségben jár el:
[……]
Postai cím:
[……]
Telefon:
[……]
E-mail cím:
[……]
Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre [……]
vonatkozó információkat (a képviselet formája,
köre, célja stb.):
C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Igénybevétel:
Válasz:
Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási
[]Igen []Nem
kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V.
részben feltüntetett kritériumoknak és
szabályoknak való megfelelés során a gazdasági
szereplő igénybe veszi-e más szervezetek
kapacitásait?
Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai
közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben
meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki
szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához,
különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési
szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági
szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.
Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez
releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott
információkat is13.

13

Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont.

D: INFORMÁCIÓK AZOKRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL, AKIKNEK KAPACITÁSAIT A GAZDASÁGI
SZEREPLŐ NEM VESZI IGÉNYBE

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.)

Alvállalkozás:
Szándékozik-e a gazdasági szereplő a
szerződés bármely részét alvállalkozásba adni
harmadik félnek?

Válasz:
[]Igen []Nem
Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük,
sorolja fel a javasolt alvállalkozókat:
[…]

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az
e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a
III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállakozói kategóriára)
nézve.

III. rész: Kizárási okok
A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK
A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:
1.

Bűnszervezetben való részvétel14;

2.

Korrupció15;

3.

Csalás16;

4.

Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény17;

5.

Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása18;

6.

Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái19

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt
okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések
szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel
14

15

16

17

18

19

Válasz:

A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat
(HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.
Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció
elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július
22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB
kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint.
Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági
szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is.
Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C
316., 1995.11.27., 48. o.)
A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L
164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az
említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet.
A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való
felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint.
Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről,
valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak
szerint.

kapcsolatos okok:
Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt
vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy
felügyelő testületének tagját, illetve az e
testületek képviseletére, az azokban való
döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó
jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok
valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több,
mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a
közvetlenül meghatározott kizárás időtartama
továbbra is alkalmazandó?
Amennyiben igen, kérjük,21 adja meg a
következő információkat:
a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. pontok
közül melyik érintett, valamint az ítélet okát
(okait),
b) Határozza meg az elítélt személyét [ ];
c) Amennyiben az ítélet közvetlenül
megállapítja:

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő
olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási
okok ellenére igazolják megbízhatóságát23
(öntisztázás)?
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket24:

[] Igen [] Nem
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság
vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai):
[……][……][……][……]20

a) Dátum:[ ], pont(ok): [ ], ok(ok):[ ]

b) [……]
c) A kizárási időszak hossza [……] és az érintett
pont(ok) [ ]
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság
vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai): [……][……][……][……]22
[] Igen [] Nem

[……]

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ
KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK

Adó vagy társadalombiztosítási járulék
fizetése:
Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes
kötelezettségét az adók és
társadalombiztosítási járulékok megfizetése
tekintetében, mind a székhelye szerinti
országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy
a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez
eltér a székhely szerinti országtól?

Válasz:
[] Igen [] Nem

Adók

20
21
22
23
24

Társadalombiztosítási
hozzájárulás

Kérjük, szükség szerint ismételje.
Kérjük, szükség szerint ismételje.
Kérjük, szükség szerint ismételje.
A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban.
Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a
magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.

Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő
információkat:
a) Érintett ország vagy tagállam
b) Mi az érintett összeg?
c) A kötelezettségszegés megállapításának módja:
1) Bírósági vagy közigazgatási határozat:

–

Ez a határozat jogerős és
kötelező?

–

Kérjük, adja meg az ítélet vagy a
határozat dátumát.

–

Ítélet esetén, amennyiben erről
közvetlenül
rendelkezik,
a
kizárási időtartam hossza:

2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze:
d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő
kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes
adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az
esetleges kamatokat és bírságokat megfizette,
vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt?
Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok
befizetésére vonatkozó dokumentáció
elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a
következő információkat:

a) [……]
b) [……]

a) [……]
b) [……]

c1) [] Igen [] Nem

c1) [] Igen [] Nem

–

[] Igen
Nem

[] –

–

[……]

–

[……]

–

[……]

–

[……]

[] Igen
Nem

c2) [ …]

c2) [ …]

d) [] Igen [] Nem
Ha igen, kérjük,
részletezze: [……]

d) [] Igen [] Nem
Ha igen, kérjük,
részletezze: [……]

[]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 25
[……][……][……]

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI
KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK

26

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási
okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos
szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat.
Esetleges fizetésképtelenség,
Válasz:
összeférhetetlenség vagy szakmai
kötelességszegés
A gazdasági szereplő tudomása szerint
[] Igen [] Nem
megszegte-e kötelezettségeit a
Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan
környezetvédelmi, a szociális és a munkajog
27
intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére
terén ?
igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket: [……]
[] Igen [] Nem
A gazdasági szereplő a következő helyzetek
bármelyikében van-e:
a) Csődeljárás, vagy
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási
eljárás alatt áll, vagy
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy

25
26
27

Kérjük, szükség szerint ismételje.
Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését.
E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint

d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti
hasonló eljárás következtében bármely hasonló
helyzetben van28, vagy
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette?
Ha igen:

–

Kérjük, részletezze:

–

Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek
miatt mégis képes lesz az alkalmazandó
nemzeti
szabályokat
és
üzletfolytonossági
intézkedéseket
figyelembe
véve
a
szerződés
teljesítésére29.

Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai
kötelességszegést30?
Ha igen, kérjük, részletezze:

Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny
torzítását célzó megállapodást más gazdasági
szereplőkkel?
Ha igen, kérjük, részletezze:

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek
bármilyen összeférhetetlenségről31 a
közbeszerzési eljárásban való részvételéből
fakadóan?
Ha igen, kérjük, részletezze:
Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely
hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az
ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a
közbeszerzési eljárás előkészítésében?

28
29

30

31

–

[……]

–

[……]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……]
[] Igen [] Nem,
[……]
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
intézkedéseket?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket:
[……]
[] Igen [] Nem

[…]
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
intézkedéseket?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket: [……]
[] Igen [] Nem

[…]
[] Igen [] Nem

[…]

Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.
Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek
valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége
nélkül abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére.
Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
meghatározásait.
A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek
szerint.

Ha igen, kérjük, részletezze:

Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely
korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy
ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés
vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat előtti
megszüntetését vagy az említett korábbi
szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést
vagy egyéb hasonló szankciókat?
Ha igen, kérjük, részletezze:

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a
következőket?
a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a
kiválasztási kritériumok teljesülésének
ellenőrzéséhez szükséges információk
szolgáltatása során nem tett hamis nyilatkozatot,
b) Nem tartott vissza ilyen információt,
c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és
d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan
bizalmas információkat megszerezni, amelyek
jogtalan előnyöket biztosítanának számára a
közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból
olyan félrevezető információkat szolgáltatni,
amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a
kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó
döntéseket.

[] Igen [] Nem

[…]
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
intézkedéseket?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket: [……]
[] Igen [] Nem

D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ
TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK

Tisztán nemzeti kizárási okok
Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a
tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a
vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési
dokumentumok meghatároznak?
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban megkívánt
dokumentáció elektronikus formában
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő
információkat:
Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok
32

Kérjük, szükség szerint ismételje.

Válasz:
[] Igen [] Nem
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……]32

[] Igen [] Nem

fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő
öntisztázási intézkedéseket?
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket:

[……]

IV. rész: Kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontokat illetően ( szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő
kijelenti a következőket:
: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági
szereplő szorítkozhat a IV. rész  szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely
további szakaszát ki kellene töltenie:
Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése
Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak:

Válasz:
[] Igen [] Nem

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az
érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére
Válasz:
1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti
[…]
tagállamának vonatkozó szakmai vagy
cégnyilvántartásába33:
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
elérhető, kérjük, adja meg a következő
[……][……][……]
információkat:
2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló
[] Igen [] Nem
szerződéseknél:
A gazdasági szereplőnek meghatározott
engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy
Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és
meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie
jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e
ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési
ezzel: [ …] [] Igen [] Nem
helye szerinti országban az adott szolgáltatást
nyújthassa?
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
elérhető, kérjük, adja meg a következő
[……][……][……]
információkat:
B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az
érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
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A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek
egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük.

Gazdasági és pénzügyi helyzet
1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves
árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú
pénzügyi évben a következő:
És/vagy
1b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele
a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú
évben a következő34 ():
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”)
árbevétele a szerződés által érintett üzleti
területre vonatkozóan, a vonatkozó
hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott módon az
előírt pénzügyi évek tekintetében a következő:
És/vagy
2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele
a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy
a közbeszerzési dokumentumokban előírt
számú évben a következő35:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
3) Amennyiben az (általános vagy specifikus)
árbevételre vonatkozó információ nem áll
rendelkezésre a kért időszak egészére
vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági
szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az
időpontot, amikor megkezdte üzleti
tevékenységét:
4) A vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
pénzügyi mutatók36 tekintetében a gazdasági
szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k)
tényleges értéke(i) a következő(k):
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

Válasz:
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
(évek száma, átlagos árbevétel):
[……],[……][…]pénznem
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……]
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem

(évek száma, átlagos árbevétel):
[……],[……][…]pénznem
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……]
[……]

(az előírt mutató azonosítása – x és y37 aránya - és
az érték):
[……], [……]38

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai): [……][……][……]

5) Szakmai felelősségbiztosításának
biztosítási összege a következő:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

[……],[……][…]pénznem

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi
követelmények tekintetében, amelyeket a
vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési

[……]

34
35
36
37
38

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai): [……][……][……]

Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.
Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.
Pl. az eszközök és a források aránya.
Pl. az eszközök és a források aránya.
Kérjük, szükség szerint ismételje.

dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági
szereplő kijelenti a következőket:
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen
meghatározott vonatkozó dokumentáció
elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük,
adja meg a következő információkat:

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……]

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az
érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Technikai és szakmai alkalmasság
Válasz:
1a) Csak építési beruházásra vonatkozó
Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó
közbeszerzési szerződések esetében:
hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
A referencia-időszak folyamán39 a gazdasági
határozzák meg): […]
szereplő a meghatározott típusú munkákból a
Munkák: […...]
következőket végezte:
Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
és eredményére vonatkozó dokumentáció
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük,
[……][……][……]
adja meg a következő információkat:
1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra
irányuló közbeszerzési szerződések esetében:
Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó
A referencia-időszak folyamán40 a gazdasági
hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
szereplő a meghatározott típusokon belül a
határozzák meg): […]
következő főbb szállításokat végezte, vagy a
Leírás
összegek dátumok megrendelők
következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A
lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az
összegeket, a dátumokat és a közületi vagy
magánmegrendelőket41:
2) A gazdasági szereplő a következő
[……]
szakembereket vagy műszaki szervezeteket42
veheti igénybe, különös tekintettel a minőségellenőrzésért felelős szakemberekre vagy
[……]
szervezetekre:
Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési
szerződések esetében a gazdasági szereplő a
következő szakembereket vagy műszaki
szervezeteket veheti igénybe a munka
elvégzéséhez:
3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása
[……]
érdekében a következő műszaki hátteret veszi
igénybe, valamint tanulmányi és kutatási
létesítményei a következők:
39

40

41

42

Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi
tapasztalatot.
Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél
régebbi tapasztalatot.
Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig
a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében.
Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a
gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe
veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési
dokumentumot kell kitölteni.

4) A gazdasági szereplő a következő ellátásiláncirányítási és ellenőrzési rendszereket tudja
alkalmazni a szerződés teljesítése során:
5) Összetett leszállítandó termékek vagy
teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli
esetben – különleges célra szolgáló termékek
vagy szolgáltatások esetében:
A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési
vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben
szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és
kutatási eszközökre és minőségellenőrzési
intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok43
elvégzését.
6) A következő iskolai végzettséggel és
szakképzettséggel rendelkeznek:
a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó,
és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban foglalt
követelményektől függően)
b) Annak vezetői személyzete:
7) A gazdasági szereplő a következő
környezetvédelmi intézkedéseket tudja
alkalmazni a szerződés teljesítése során:
8) A gazdasági szereplő átlagos éves statisztikai
állományi létszáma és vezetői létszáma az utolsó
három évre vonatkozóan a következő volt:

9) A következő eszközök, berendezések vagy
műszaki felszerelések fognak a gazdasági
szereplő rendelkezésére állni a szerződés
teljesítéséhez:
10) A gazdasági szereplő a szerződés következő
részére (azaz százalékára) nézve 44kíván esetleg
harmadik féllel szerződést kötni:
11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési
szerződés esetében:
A gazdasági szereplő szállítani fogja a
leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat,
leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell
hitelességi tanúsítványnak kísérnie;
Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá
kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az
előírt hitelességi igazolásokat.
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
43
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[……]

[] Igen [] Nem

a) [……]

b) [……]
[……]
Év, átlagos statisztikai állományi létszám:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……],
Év, vezetői létszám:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……]
[……]

[……]

[] Igen [] Nem

[] Igen [] Nem
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……]

A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a
szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy
részére alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a
teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai
közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát.

12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési
szerződés esetében:
Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági
szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a
hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos
minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által
kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki
leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű
hivatkozással igazolják a termékek
megfelelőségét?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek
okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási
eszközök bocsáthatók rendelkezésre:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

[] Igen [] Nem

[…]
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……]

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a
minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Minőségbiztosítási rendszerek és
Válasz:
környezetvédelmi vezetési szabványok
Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan,
[] Igen [] Nem
független testület által kiállított igazolást, amely
tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes
meghatározott minőségbiztosítási
szabványoknak megfelel, ideértve a
fogyatékossággal élők számára biztosított
hozzáférésére vonatkozó szabványokat is?
[……] [……]
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek
okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási
eszközök bocsáthatók rendelkezésre a
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
minőségbiztosítási rendszert illetően:
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
[……][……][……]
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan,
[] Igen [] Nem
független testület által kiállított igazolást, amely
tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt
környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy
szabványoknak megfelel?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek
[……] [……]
okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási
eszközök bocsáthatók rendelkezésre a
környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
szabványokat illetően:
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
[……][……][……]
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a
párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére
alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az
információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok
típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található.
Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség
esetében:
A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:
A számok csökkentése
Válasz:
A gazdasági szereplő a következő módon felel
[….]
meg a részvételre jelentkezők számának
csökkentésére alkalmazandó objektív és
megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy
szabályoknak:
[] Igen [] Nem46
Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb
igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel
mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő
rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal:
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
valamelyike elektronikus formában rendelkezésre [……][……][……]47
áll45, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg a
következő információkat:
VI. rész: Záró nyilatkozat
Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V.
részben megadott információk pontosak és helytállóak.
Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek)
lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:
a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy
bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül
hozzájusson a kiegészítő iratokhoz48, vagy

b) Legkésőbb 2018. április 18-án49 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció.
Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy
közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a
megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a [a közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid
ismertetés, hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetményre, hivatkozási
szám)] céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.
Keltezés, hely, és – ahol megkívánt vagy szükséges – aláírás(ok): [……]

45
46
47
48

Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz.
Kérjük, szükség szerint ismételje.
Kérjük, szükség szerint ismételje.
Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság
vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv
vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a

hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.
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A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától
függően.

5.

sz. melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja alapján*
………….. rész tekintetében*
Az eljárás tárgya: Húsok beszerzése
Ajánlatkérő: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete (6400 Kiskunhalas, Kuruc
vitézek tere 17.)
A nyilatkozattevő cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / közös
ajánlattevő
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a
megkötendő szerződés teljesítéséhez az alábbi munkarészek, tevékenységek elvégzésére kíván
alvállalkozót igénybe venni:
a) a közbeszerzés részei:
1. …….
2. …….
3. …….
b) az a) pontban megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozók:
1. ……. (megnevezés; székhely)
az alvállalkozó igénybe vételével érintett munkarész (tevékenység): ……………………
2. ……. (megnevezés; székhely)
az alvállalkozó igénybe vételével érintett munkarész (tevékenység): ……………………
3. ……. (megnevezés; székhely)
az alvállalkozó igénybe vételével érintett munkarész (tevékenység): ……………………
2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a
megkötendő szerződés teljesítéséhez nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
(*Kérjük a megfelelő rész 1.) vagy 2.) kitöltését.)
*az adott rész vagy részek, amelyekre az ajánlatot teszik beírandó(ak)
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

6.

sz. melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdései alapján*
………….. rész tekintetében*
Az eljárás tárgya: Húsok beszerzése
Ajánlatkérő: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete (6400 Kiskunhalas, Kuruc
vitézek tere 17.)
A nyilatkozattevő cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / közös
ajánlattevő /
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk az előírt
alkalmassági követelményeknek az alábbi szervezet kapacitására (is) támaszkodva kíván
megfelelni:
Kapacitásait
bocsátó
megnevezése:

rendelkezésre Vonatkozó alkalmassági feltétel megjelölése az ajánlati
szervezet felhívás adott pontjára hivatkozással:

2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk az előírt
alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében nem kívánja más szervezet
kapacitásait (is) igénybe venni.
(*Kérjük a megfelelő rész 1.) vagy 2.) kitöltését.)
*az adott rész vagy részek, amelyekre az ajánlatot teszik beírandó(ak)
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

7.

sz. melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja vonatkozásában
Az eljárás tárgya: Húsok beszerzése
Ajánlatkérő: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete (6400 Kiskunhalas, Kuruc
vitézek tere 17.)
A nyilatkozattevő cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / közös
ajánlattevő
*1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk olyan
cégnek minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk olyan
cégnek minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, ezért a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 8. § ib) pontja alapján nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint
definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye:
…………………………….
3.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunknak nincs
a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa.
(*Kérjük a megfelelő rész 1.) vagy 2.) vagy 3.) kitöltését.)
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás

8.

sz. melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdése kc) pontja alapján
Az eljárás tárgya: Húsok beszerzése
Ajánlatkérő: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete (6400 Kiskunhalas, Kuruc
vitézek tere 17.)
A nyilatkozattevő cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunkban az
alábbi jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet közvetetten, vagy
közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik:
…………………………………..
Kijelentem, hogy a megnevezett jogi személy(ek), illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontjában hivatkozott kizáró ok
(feltétel) nem áll fenn.
2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunkban nincs
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely közvetetten, vagy
közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.
(*Kérjük a megfelelő rész 1.) vagy 2.) kitöltését)
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

9.

sz. melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján
A nyilatkozattevő cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / közös
ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés
teljesítéséhez nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót, amely a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdéseiben foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

10. sz. melléklet

Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról
Az eljárás tárgya: Húsok beszerzése
Ajánlatkérő: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete (6400 Kiskunhalas, Kuruc
vitézek tere 17.)
A nyilatkozattevő cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / közös
ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy a kis- és
középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.) 3. §-a értelmében vállalkozásunk
□ mikrovállalkozás
□ kisvállalkozás
□ középvállalkozás
□ nem tartozik a Kkvt. hatálya alá

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás

11. sz. melléklet

Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás vonatkozásában
Az eljárás tárgya: Húsok beszerzése
Ajánlatkérő: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete (6400 Kiskunhalas, Kuruc
vitézek tere 17.)
A nyilatkozattevő cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / közös
ajánlattevő/ kapacitást rendelkezése bocsátó szervezet
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy a nyilatkozat
kiállításának időpontjában a nyilatkozatot tevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás

nincsen folyamatban
van folyamatban.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás

12. sz. melléklet

Nyilatkozat üzleti titokról
Az eljárás tárgya: Húsok beszerzése
Ajánlatkérő: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete (6400 Kiskunhalas, Kuruc
vitézek tere 17.)
A nyilatkozattevő cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / közös
ajánlattevő
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy az általunk
benyújtott ajánlat elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra
hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését.
Az üzleti titkot tartalmazó rész helye az ajánlatban: ………… oldaltól …………… oldalig

2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy az általunk
benyújtott ajánlat üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) nem tartalmaz.
(*Kérjük a megfelelő rész (1.) vagy 2.) kitöltését.)
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

(Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a
gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az
üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indoklást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az
adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan
sérelmet.)

13. sz. melléklet

Nyilatkozat a szerződéstervezetben foglaltak véleményeltérés nélküli elfogadása
vonatkozásában
Az eljárás tárgya: Húsok beszerzése
Ajánlatkérő: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete (6400 Kiskunhalas, Kuruc
vitézek tere 17.)
A nyilatkozattevő cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / közös
ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy a közbeszerzési
dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott vállalkozási szerződéstervezetben foglaltakat
teljes egészében, véleményeltérés nélkül elfogadjuk, a szerződést - a hivatkozott
közbeszerzési eljárásban történő nyertességünk esetén - megkötjük és maradéktalanul
teljesítjük.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás

14. sz. melléklet

Nyilatkozat a papír alapon és a digitális adathordozón benyújtott ajánlati példányok
egyezősége vonatkozásában
Az eljárás tárgya: Húsok beszerzése
Ajánlatkérő: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete (6400 Kiskunhalas, Kuruc
vitézek tere 17.)
A nyilatkozattevő cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / közös
ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy a papír alapon
benyújtott eredeti ajánlati példány és a digitális adathordozón benyújtott elektronikus másolati
ajánlati példány egymással minden tekintetben megegyezik.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás

15. sz. melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4) bekezdésében meghatározott követelmények
vonatkozásában
Az eljárás tárgya: Húsok beszerzése
Ajánlatkérő: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete (6400 Kiskunhalas, Kuruc
vitézek tere 17.)
A nyilatkozattevő cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / közös
ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy az ajánlat megfelel
azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a
jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4.
mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás

16. sz. melléklet

Nyilatkozat a termékek tárolásáról és szállításról
Az eljárás tárgya: Húsok beszerzése
Ajánlatkérő: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete (6400 Kiskunhalas, Kuruc
vitézek tere 17.)
A nyilatkozattevő cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / közös
ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy az általam
megajánlott termékek vonatkozásában a tárolás és a szállítás módja megfelel a Magyar
Élelmiszerkönyv, valamint az Európai Parlament és Tanács 852/2004/EK rendelete az
élelmiszer – higiéniáról mindenkor hatályos előírásainak.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás

ADATLAP
a dokumentáció letöltéséről
(kozbeszerzes@jog-asz.eu címre megküldendő)
A letöltő gazdasági szereplő:
neve
posta címe
e-mail címe
telefonszáma
kapcsolattartó neve
adószáma
Nyilatkozom, hogy Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete által kiírt „Húsok
beszerzése” tárgyú közbeszerzési dokumentációt letöltöttem.

Dátum:………………………..

___________________
aláírás

