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ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE
1. A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK TARTALMA
1.1. A közbeszerzési dokumentumok a következő részekből állnak:
1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
2. ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE
3. NYILATKOZATMINTÁK
4. SZERZŐDÉSTERVEZET
5. MŰSZAKI LEÍRÁS
Oszkó Község Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) „Gépbeszerzés” tárgyban a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII tv. (továbbiakban: Kbt.) 113. § (1) bekezdése szerinti
nyílt közbeszerzési eljárást folytat le, mint ajánlatkérő.
Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai Dr. Unger István
lajstromszáma 00296; levelezési címe: 9700 Szombathely, Brigád u. 6.; e-mail címe:
unger.istvan@t-online.hu
A megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében a jelen útmutatót bocsátjuk az ajánlattevők
rendelkezésére. Az útmutató tartalmazza az ajánlat elkészítéséhez szükséges előírásokat, formai
követelményeket, az EKR-n kívüli nyilatkozatmintákat, továbbá az ajánlattételi felhívásban
megadott információk, feltételek részletesebb ismertetését. Az útmutató önmagában nem
pótolja a törvényi előírásokat.
Amennyiben a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre,
típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozások szerepelnek, a
hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, az előírt
hivatkozások minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezéssel együtt értelmezendők.
Amennyiben a közbeszerzési dokumentumokban szabvány, műszaki engedély, műszaki
előírások, műszaki ajánlás szerepel, azok minden esetben a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezéssel együtt értelmezendők.
2. KAPCSOLATTARTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Az eljárás során a kommunikáció és a kapcsolattartás írásban, az Elektronikus Közbeszerzési
Rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül, elektronikus úton történik a 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy nyilatkozataik, kérdéseik,
kérelmeik, ajánlatuk, stb. más módon nem nyújthatóak be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárásban az a személy, aki az EKR-ben a
gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal
rendelkezik, az a jelen közbeszerzési eljárásban a gazdasági szereplő képviselőjének
tekintendő, továbbá arra, hogy az EKR-ben kitöltött űrlap a gazdasági szereplő eredeti
nyilatkozatának fogadja el.
Ajánlatkérő a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR rendelet vagy Rendelet)
2. § (3) bekezdés b)-c) pontjai alapján nem alkalmazza az elektronikus úton történő

kommunikációt az eljárás eredményeként megkötendő szerződés megkötésére, valamint a
szerződés megkötését követő kommunikációra.
Az ajánlat elkészítésének alapja
- az Ajánlattételi felhívás
- Közbeszerzési Dokumentumok
- az Ajánlatkérő által az EKR-ben létrehozott űrlapok
- az Ajánlatkérő által nyújtott kiegészítő tájékoztatás(ok).
Az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott Közbeszerzési Dokumentumok irat, tartalmazza:
- az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló
tájékoztatást,
- az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét,
- valamint azon további ajánlott igazolás- és nyilatkozatmintákat, amelyekre vonatkozóan
Ajánlatkérő külön űrlapot az EKR-ben nem bocsátott rendelkezésre.
Az EKR rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a közbeszerzési eljárás során a
kommunikáció főszabály szerint az EKR rendszeren keresztül történik. Mindez azt jelenti, hogy
az Ajánlatkérő minden tájékoztatást, dokumentum kiküldést az EKR rendszeren keresztül hajt
végre (azaz közvetlen email és/vagy fax küldésére nem kerül sor), és a gazdasági szereplőknek
(érdeklődő gazdasági szereplők, ajánlattevők) is minden dokumentumot (ide értve, de nem
kizárólagosan: ajánlatot, kiegészítő tájékoztatást, előzetes vitarendezési kérelmet, hiánypótlást,
felvilágosítást, árindokolást, számítási hiba javítást stb.) az EKR rendszeren keresztül kell
benyújtaniuk az Ajánlatkérő részére.
A közbeszerzési eljárás során az EKR rendszer alkalmazásától kizárólag az EKR rendelet 3. §
szerinti esetekben lehet eltekinteni!
Ezen eseteket leszámítva az ajánlatkérő kivétel nélkül figyelmen kívül hagy és sem formailag,
sem tartalmilag nem bírál, nem értékel olyan dokumentumokat, amelyeket az EKR rendelet 3.
§ szerinti valamely feltétel fennállása hiányában egy gazdasági szereplő (érdeklődő, részvételre
jelentkező, ajánlattevő) akár papír alapon, akár a Kbt. 41. § (2) bekezdése szerinti elektronikus
úton nyújt be az ajánlatkérő számára.
Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás során az EKR rendelet
a Kbt. rendelkezéseitől az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlása miatt szükséges
mértékben eltérhet [Kbt. 41. § (6) bekezdése], így a közbeszerzési eljárás szabályai
vonatkozásában fokozottan vegyék figyelembe a Kbt. rendelkezésein túl az EKR rendelet
szabályait is!
Az EKR rendszer használatával kapcsolatosan figyelmükbe ajánljuk a www.ekr.gov.hu oldalon
történő regisztráció után, a Támogatás menüpontban elérhető és letölthető Felhasználói
Kézikönyvet!
2.1. Kiegészítő tájékoztatás
A gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, a megfelelő ajánlattétel
érdekében az eljárás során rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumokban
foglaltakkal kapcsolatban írásban, elektronikus úton kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet
az EKR-en keresztül az ajánlatkérőtől.

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás teljes tartalmát az ajánlattételi felhívásban megjelölt EKR
elérhetőségen hozzáférhetővé teszi.
Az azonos tartalmú kérdések a válaszban csak egyszer kerülnek feltüntetésre és
megválaszolásra. A válaszlevelek, továbbá az ajánlatkérő saját hatáskörében végzett
pontosításai a Közbeszerzési Dokumentumok részévé válnak, így azok is kötelezően
alkalmazandók és figyelembe veendők az ajánlattevők számára. Ajánlattevő bármilyen
formában kapott szóbeli információra, melyet ajánlatkérő írásban nem erősített meg,
ajánlatában nem hivatkozhat.
A kiegészítő tájékoztatás megadására a Kbt. 114. § (6) bekezdése megfelelően irányadó.
Ajánlatkérő az észszerű időben benyújtott kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem
megválaszolását tudja biztosítani az ajánlattételi határidő lejártáig. Észszerűnek tekinti
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő előtti harmadik munkanapig beérkezett kérelmeket.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban érdeklődését jelző
gazdasági szereplőnek – a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése alapján –
azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
Nem tekinthető érdeklődő gazdasági szereplőnek az, aki az eljárás iránti érdeklődését a fent
írtaktól eltérően az EKR-en kívül (pl. e-mail formájában, faxon, telefonon, stb.) jelezte.
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az
EKR használatával, gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos útmutatás, magyarázat, tájékoztatás,
segítségnyújtás nem képezi a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát, az érdeklődő gazdasági
szereplők az ezzel kapcsolatos kérdéseiket, bejelentéseiket, az EKR-t üzemeltető NEKSZT Kft.
(1066 Budapest, Mozsár utca 16.) alábbi elérhetőségein tehetik fel, jelenthetik be:
Ügyfélszolgálat telefonszám: +36-1-465-8899 (hétfőtől – péntekig 8:00-16:00)
Ügyfélszolgálat e-mail cím: support@nekszt.hu
Hibajelentés: ugyfelszolgalat@nekszt.hu
Ajánlatkérő az EKR használatával, gyakorlati alkalmazásával kapcsolatosan kért kiegészítő
tájékoztatásokat a fentiek alapján fogja megválaszolni, azaz Ajánlatkérő NEM AD semmiféle
iránymutatást, támogatást az EKR rendszer használatát illetően, tekintettel arra, hogy az
Ajánlatkérő ugyanolyan felhasználója csak az EKR rendszernek, mint a gazdasági szereplők.
2.2. Az elektronikus közbeszerzési rendszer használata
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az EKR rendszer használata során a 424/2017.
(XII. 19.) Korm.rendelet alábbi rendelkezéseiben foglaltakra:
- 11. §, 12. § - az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton
megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelmények, képviseletre vonatkozó
szabályok;
- 15. § - elektronikus bontás;
- 16. § - az ajánlattételi határidő üzemzavar esetén szükséges meghosszabbítása;
- 20. § (1) bekezdés – iratbetekintés.
3. KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel).

Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági
szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
Ha egy ajánlattevő ajánlatát egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását
követően közös ajánlattételre már nem kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen tesz
ajánlatot, a közös ajánlattételben résztvevő ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat
benyújtását követően nem módosítható.
A közös ajánlattevők a Kbt. 35. § (2) alapján kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési
eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös
ajánlattevők képviseletére meghatalmazni.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen
aláírt nyilatkozatot a közös ajánlattételi szándékról, valamint az egyetemleges
felelősségvállalásról szóló, közös ajánlattevők által kötött megállapodást, amely megfelel az
alábbi követelmények mindegyikének:
a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését, és
b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését, és
c) tartalmazza a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás
nélkül jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a
jelen közbeszerzési eljárásban, az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve azajánlattevő
által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatokban, és
d) tartalmazza az ajánlatban vállalt kötelezettségek megosztásának ismertetését, és
e) tartalmazza az ajánlatban vállalt kötelezettségeken belül azokat, amelyeket:
az egyes ajánlattevők külön-külön teljesítenek (az érintett ajánlattevő
megnevezésével),
amelyeket egynél több ajánlattevő együttesen teljesít (az érintett ajánlattevők
megnevezésével),
és azon kötelezettségeket, amelyek tekintetében harmadik személlyel kívánnak
szerződést kötni.
f) tartalmazza azon megállapodást, miszerint közös ajánlattevők a szerződésben vállalt
valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, és
g) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése,
alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető),
illetve bontó feltételtől és harmadik személy, illetve hatóság jóváhagyásától nem függ.
A közös ajánlattevők ajánlatának tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti
meghatalmazást tartalmazó okiratot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy közös ajánlattétel
esetén a jelen bekezdés szerinti meghatalmazás az ajánlat kötelező tartalmi elemének minősül,
benyújtásának elmaradása adott esetben a közös ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A
Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást nem szükséges önálló okiratként benyújtani
abban az esetben, ha a meghatalmazást a közös ajánlattevők által megkötött együttműködési
megállapodás tartalmazza.
A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult
ajánlattevő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

A közös ajánlattevők nevében az űrlap formájában megteendő nyilatkozatokat a közös ajánlatot
benyújtó ajánlattevő teheti meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek az általa
elektronikusan megtett nyilatkozatok a rendelkezésére bocsátott adatoknak való
megfelelőségéért fennálló felelőssége a közös ajánlattevőknek az eredményes eljárás esetén
megkötésre kerülő szerződés teljesítéséért való, Kbt. 35. § (6) bekezdés szerinti egyetemleges
felelősségét nem érinti.
4. AZ AJÁNLATTÉTEL
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során benyújtani előírt dokumentum benyújtható az
EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott
dokumentumra űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus
másolata formájában.
Ez utóbbi rendelkezés azt jelenti, hogy amennyiben egy nyilatkozatot nem űrlap alkalmazásával
nyújtanak be az ajánlatuk részeként, úgy a nyilatkozatot nem kötelező fokozott biztonságú
elektronikus aláíráshitelesítéssel ellátni, az benyújtható egyszerű, hitelesítés nélküli,
beszkennelt dokumentumként is.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy amennyiben az ajánlatkérő
bármely benyújtandó nyilatkozatra vonatkozóan űrlapot bocsátott rendelkezésre, úgy az adott
nyilatkozatra vonatkozó űrlap kitöltése kötelező!
Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági
kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír
alapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is,
ahol a papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton
megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara – legalább fokozott
biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel – elektronikusan látta el hitelesítéssel.
A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése következtében az ajánlattevők a kisés középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá tartozásáról szóló
nyilatkozatra (Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat) nyilatkozatminta a továbbiakban
már nem alkalmazandó – figyelemmel arra, hogy az hivatkozott nyilatkozat megtétele a
Rendelet 6. § (7) bekezdése szerint történik.
A felolvasólapot az ajánlatkérőnek a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése
szerint minden esetben űrlap formájában kell elkészítenie.
Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 44. § alapján az ajánlatának egy részét üzleti titoknak
(ideértve a védett ismeretet is) minősíti és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy
erről nyilatkoznia kell ajánlatában. Ezzel kapcsolatban felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a Kbt.
44. § (2)-(4) bekezdésében foglaltakra. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a fentiek alapján
üzleti titoknak (ideértve a védett ismeretet is) minősített információkat az ajánlatban
elkülönített módon, az EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával kell elhelyezni
(424/2017. Korm. rendelet 11. § (4) bekezdés). Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell
elkészíteni, hogy azok kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra
hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne

tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket. A gazdasági szereplő az üzleti
titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen
alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen
módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem
megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Ajánlatkérő rögzíteni
kívánja, hogy nem megfelelő az indoklás, amennyiben csupán megismétli a vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseket vagy általánosságot rögzít. A benyújtott indoklásban a gazdasági
szereplőnek mindenképpen meg kell jelölnie a kockázatot, a veszélyeket és a valószínűsíthető
sérelmet.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az ajánlattevő valamely adatot a Kbt. 44. §
(2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási
felhívását követően sem javítja, úgy ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés fa) pontja alapján
érvénytelen.
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot
Ajánlattevő viseli.
5. INFORMATIKAI KÖVETELMÉNYEK
Az EKR rendszeren keresztül benyújtott ajánlat alapvetően két típusú „dokumentumból” áll:
- kitöltött űrlapokból
o amennyiben az ajánlatkérő bármely benyújtandó nyilatkozatra vonatkozóan űrlapot
bocsátott rendelkezésre, úgy az adott nyilatkozatra vonatkozó űrlap kitöltése kötelező!
o az űrlapokon aláírás nem fog szerepelni, „Az EKR-ben elektronikus úton te nyilatkozat
tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy – az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést a
rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében – a gazdasági szereplő képviselőjének
kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági
szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal
rendelkezik. Az EKR-ben kitöltö elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő
szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.”
- elektronikus csatolmányként benyújtott nyilatkozatokból és dokumentumokból
o ezen dokumentumok kapcsán Ajánlatkérő jogosult meghatározni az egyes
dokumentumok elvárt fájlformátumát és a benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos
egyéb elvárásait.
Ezen elvárásokat Ajánlatkérő az alábbiak szerint fogalmazza meg jelen eljárásban:
Az elektronikus csatolmányként benyújtásra kerülő dokumentumokat.pdf kiterjesztésű fájl
formátumban kell benyújtani.
Az elektronikus csatolmányként benyújtandó dokumentumokat olvashatóan megjelenített
elektronikus másolati formában szükséges benyújtani.
Ajánlatkérő szerkeszthető fájl formátum alkalmazását és benyújtását kizárólag azon
dokumentumok esetében fogadja el, amelyek esetében a szerkeszthető fájlformátumban történő
benyújtást kifejezetten előírta.

Ajánlatkérő előírja, hogy az árazott költségvetést szerkeszthető, excel formátumban is
szíveskedjenek csatolni.
Az elektronikus csatolmányként benyújtásra kerülő dokumentumokat tartalmazó fájlok
megengedett maximális mérete file-onként 25 MB (megabájt).
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az informatikai követelményektől az
ajánlattevők csak és kizárólag saját felelősségükre térhetnek el. Ajánlatkérő a 424/2017.
(XII.19.) Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazza.
6. AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA, VISSZAVONÁSA, BONTÁSA
A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés alapján az ajánlatnak az ajánlattételi
határidő lejártáig (és nem a bontás időpontjáig) kell beérkeznie. Kiemelendő, hogy az
ajánlattételi határidőre a Rendelet 17. § (1) bekezdése nem alkalmazandó, ez ugyanis az egyes
eljárási cselekmények határidejére vonatkozó szabály. Az ajánlattételi határidőt befolyásoló
üzemzavar esetén ugyanis az ajánlatkérő a Rendelet 16. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak
szerint köteles eljárni.
A Rendelet 12. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az elektronikus dokumentum
beérkezésének ideje minden esetben az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.
Az EKR a Rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatok bontását a benyújtási határidő
lejártánál 2 órával később kezdi meg).
7. AJÁNLATOK BÍRÁLATA/ÉRTÉKELÉSE
Ajánlatkérő - a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján - a bírálat során a kizáró okok előzetes
ellenőrzésére elfogadja a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat kitöltését és benyújtását
(az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével). Minden egyéb tekintetben az ajánlatkérő
ellenőrzi az ajánlat megfelelőségét és szükség szerint biztosítja a Kbt. 71 §-a szerinti
hiánypótlási lehetőséget, valamint elvégzi a Kbt. 72. § szerinti bírálati cselekményt.
Ajánlatkérő az előzetes ellenőrzés alapján megfelelőnek talált ajánlatokat értékeli a megadott
értékelési szempontok szerint.
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az aránytalanul alacsony
ár kérdését [Kbt. 72. §] vizsgálja!
Az ajánlatban szereplő ellenszolgáltatásnak fixnek kell lennie, vagyis az Ajánlattevők
semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlatot.
Az ellenszolgáltatás összegének tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat
tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek
betartásához szükségesek.
Az Ajánlatok bírálatának és értékelésének időszakában az Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint
köteles felvilágosítást kérni az ajánlattevőktől az ajánlatokban található, nem egyértelmű
kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében.

Az ajánlatkérő kizárólag a Kbt. 71. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint és csak olyan
felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás kérése
nem irányulhat az ajánlattevőkkel történő tárgyalásra.
A hiánypótlás/ felvilágosítás megadása nem járhat:
a) a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével
vagy
b) az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánla evő szerződéses köteleze sége
végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum
tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy
hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes
árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető,
amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az
ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó
adatokat, valamint indokolást köteles írásban (az EKR rendszeren keresztül) kérni és erről a
kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg az EKR rendszerben értesíteni, az ajánlat a megkötni
tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési
szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre
kerülő eleme tekintetében.
Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen
a) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének
gazdaságosságára,
b) a választott műszaki megoldásra,
c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire,
d) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére,
e) a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek
való megfelelésre, vagy
f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik.
Az ajánlatkérő az indokolás elfogadhatóságának megítéléséhez - ha az elfogadhatóság kétséges
- további kiegészítő indokolást kérhet az ajánlattevőtől, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése
melle . Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt,
adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés
eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. Az
ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt információk nem
indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető.
Nem megfelelő az indokolás különösen, ha megállapítható, hogy az ajánlat azért tartalmaz
aránytalanul alacsony árat vagy költséget, mert nem felel meg a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek. Az ajánlatkérő az ajánlat
megalapozottságának vizsgálata során ennek megítéléséhez az adott ágazatban kötelezően
alkalmazandó irányadó munkabérekről is tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől.
Ha az ajánlati ár megalapozottságáról a döntés meghozatalához az szükséges, az ajánlatkérő
összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati elemeket
megalapozó adatokat.

A Kbt. 72. § (1) - (6) bekezdésben foglalt eljárásrendet megfelelően alkalmazni kell arra az
esetre is, ha az ajánlatnak valamely egyéb eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt
kötelezeségvállalást. Ebben az esetben az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot,
ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy az adott kötelezettségvállalás
teljesíthető.
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az ajánlatkérő a
Kbt. 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás
eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike
meghaladja a - Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi
fedezet összegét.
Ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az
ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása
alatt sor kerüljön, felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő
további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati
kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő
által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő
által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az
ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés
során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott
minták szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok
elbírálásának befejezésekor az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg,
az EKR rendszerben történő megküldésével teljesíti.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő által, vagy más érdeklődő gazdasági
szereplő által elvégezhető eljárási cselekmények tekintetében Ajánlatkérő a 424/2017. (XII.19.)
Korm. rendelet 17. § (1) bekezdését szükség esetén megfelelően alkalmazza.
A Kbt. 71. § (11) bekezdése azzal az eltéréssel kerül alkalmazásra, hogy ha az ajánlatkérő az
ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel – a hiba és a javítandó érték, valamint a
javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével –, felhívja az ajánlattevőt annak
javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy
a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve
kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló
– adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is
hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen.
7.1. Az ajánlatok értékelési szempontjai
7.1.1 Az összesített nettó ár (HUF) értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési
Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes
Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” című
dokumentum, valamint a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti
legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásáról szóló útmutatója
szerint alakítja pontszámokká. Ebben az esetben a legalacsonyabb érték legkedvezőbb ezen
ajánlat kapja a maximális pontszámot (10 pont), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat
az alábbi képlet szerint:
A legjobb/A vizsgált * (10-0) + 0.

A fentiek szerinti pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal, és azt kettő
tizedesjegyre kerekíti.
Kérjük a T. Ajánlattevőket, hogy az összesített nettó ár meghatározása során az alábbiakat
vegyék figyelembe:
- Az ajánlati árnak tartalmaznia kell valamennyi, a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban,
valamint a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint felmerülő költséget. Továbbá
tartalmaznia kell az összes felmerülő adót, közterhet, illetéket stb., kivéve az ÁFA összegét.
- Az Összesített nettó árat (azaz a költségvetés általános forgalmi adó nélkül vett végösszegét
magyar forintban) a Felolvasólapon kell feltüntetni, nettó értékben, pozitív egész arab számban.
7.1.2 A jótállás mértéke (hónap) (maximum 24 hónap) értékelési szempont tekintetében
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett, „A Közbeszerzési
Hatóság útmutatója a nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról” című dokumentum, valamint a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1)
bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásáról
szóló útmutatója szerint alakítja pontszámokká.
A legmagasabb mértékű ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez
viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot az alábbiak szerint:
A vizsgált/A legjobb * (10-0) + 0.
A fentiek szerinti pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal, és azt kettő
tizedesjegyre kerekíti.
8. AZ ELJÁRÁST LEZÁRÓ DÖNTÉS
Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőt tájékoztatja az EKR rendszeren keresztül az eljárás
eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés
teljesítésére vonatkozó alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának a Kbt. 73. §-a szerinti
érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokolásáról.
Az ajánlatkérő előbbiek szerinti tájékoztatást a döntését követően a lehető leghamarabb, de
legkésőbb három munkanapon belül köteles megadni. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának
befejezésekor írásbeli összegezést készít az ajánlatokról, melyet az ajánlattevők számára
egyidejűleg, az EKR rendszeren keresztül küld meg. A további szabályokat a Kbt. 79. §-a
tartalmazza.
Az eljárás eredménytelenségi okai a Kbt. 75. §-ában találhatóak.
9. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE
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.
A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott nettó ajánlati árat.
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 hatvan nappal
meghosszabbodik.

Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, 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 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
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.
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.
A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő
félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.
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.
10. TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK
A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozóan területileg illetékes
kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége és munkaügyi felügyelősége nyújt tájékoztatást.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Tel.: +36-1-428-5100 (kék szám: +36-40-42-42-42)
Fax: +36-1-428-5382
A területileg illetékes regionális igazgatóságok elérhetősége a www.nav.gov.hu internet-címen
található.
Egyenlő Bánásmód Hatóság
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.
Telefon: 06-1-795-2975
Zöldszám: 06 80 203 939

Fax: 06-1-795-0760
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672
e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség jogutódjai:
Pest Megyei Kormányhivatal
Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7.
Tel.: +36-1-328-5812
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
Földművelésügyi Minisztérium
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Tel.: +36-1-795-2000
Fax: +36-1-795-0200
E-mail: info@fm.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95.
Tel.: +36-1-301-2900 0
Fax: +36-1-301-2903
E-mail: hivatal@mbfh.hu
Honlap: www.mbfh.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Telefonszám:06-1-795-1400
Telefax: 06-1-795-0716
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 75.
Tel.: +36-1-303-9300
Fax: +36-1-210-4255
Honlap: www.munka.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztály 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002
Fax: (06 1) 795-0884 Email: munkavedelmi-foo@ngm.gov.hu
A tájékoztatással és tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása 2012. január 19-től az alábbiak
szerint működik: A megyeszékhelyeken, a helyszínen, a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok
Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége
(elérhetőségeik megtalálhatók a http://www.ommf.gov.hu/index.php honlap „Elérhetőségek”
Munkavédelmi Felügyelőségek menüben) segíti tájékoztatással és tanácsadással a
munkáltatókat és munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az
érdekképviseleteket munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlásában, kötelezettségeik
teljesítésében.
Egyéb elérhetőségek: Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat: munkavedelem-info@ngm.gov.hu
Ingyenes (zöld) telefonszáma: (06 80) 204-292

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IRATOK
VONATKOZÁSÁBAN
Az ajánlatban benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatban Ajánlatkérő számos
nyilatkozatmintát állított össze az EKR által biztosított elektronikus űrlapokon túl. Ajánlatkérők
számára ezen minták alkalmazása ajánlott, de nem kötelező. Amennyiben ajánlattevő más
dokumentum mintákat kíván alkalmazni, annak adattartalmának teljességéért, az előírásoknak
való megfelelőségéért ajánlattevő tartozik felelősséggel.
Nyilatkozatok, dokumentumok
Felolvasólap
Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell
tartalmaznia, amelyen szerepeltetni kell az ajánlattevő (közös ajánlat
esetén valamennyi ajánlattevő) nevét és címét, továbbá a Kbt. 68. § (4)
bekezdése alapján azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az
értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.
A felolvasólapra vonatkozóan Ajánlatkérő az EKR-ben űrlapot bocsát
rendelkezésre, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában
köteles az ajánlat részeként kitölteni.
Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a kizáró okok tekintetében

Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint
Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az EKR
rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltése útján tett nyilatkozatával
kell igazolnia
Nyilatkozat az alvállalkozókról a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján

Ajánlattevőnek az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap
kitöltésével nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzésről.
Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban,
akkor a nyilatkozat mellé csatolandó az elektronikusan kitöltött
változásbejegyzési kérelem kinyomtatott változata, valamint a
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benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott változata,
cégszerűen aláírva. Amennyiben az ajánlattevő vonatkozásában nincsen
folyamatban változásbejegyezési eljárás, úgy erre vonatkozóan a
nemleges nyilatkozatot csatolni kell az ajánlatban.
Ajánlattevő és adott esetben kapacitást nyújtó szervezet (személy)
ajánlatban csatolt nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselőjének
aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája.
Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan
dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a
képviseletre való jogosultság igazolására.
Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben)
Nyilatkozatok a Kbt. 65. §-ának (7) bekezdésével összefüggésben

Amennyiben az ajánlattevő kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezetet, személyt vesz igénybe, akkor a Kbt. 65. § (7) bekezdése
alapján a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével az
ajánlatba csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt
Nyilatkozat szakszervízről

ÜZLETI TITOK indokolása a Kbt. 44. § (1) bekezdés alapján (Adott
esetben)
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1. sz. melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
kizáró okokról1
Alulírott ….................................... mint a(z) ………………………………………. (cégnév)
ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője
nyilatkozom,
hogy nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
62. §-a (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok.
Nyilatkozom továbbá, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján
az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontja szerinti
kizáró okok.
Jelen nyilatkozatot az „traktor beszerzés adapterekkel” elnevezésű közbeszerzési eljárásban
benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: ……………………………………………..

……………………………….
cégszerű aláírás

1

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania.

2. sz. melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
az alvállalkozókról a Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) és b) pontjai alapján
Alulírott ….................................... mint a(z) ………………………………………. (cégnév)2
ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője
nyilatkozom,
a) hogy a közbeszerzésnek az alábbi része (részei) teljesítéséhez kívánok alvállalkozót igénybe
venni3:

b) hogy az a) pontban megjelölt része(k) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak (név és cím megjelölésével)4:

Jelen nyilatkozatot az „traktor beszerzés adapterekkel” elnevezésű közbeszerzési eljárásban
benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: ……………………………………………..

……………………………….
cégszerű aláírás

Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőt fel kell tüntetni
2Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőt fel kell tüntetni. Amennyiben ajánlattevő nem kíván
alvállalkozót a teljesítésbe bevonni, akkor az alábbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem
kívánunk igénybe venni” szövegbetétet kell beírni.
4
Amennyiben az a) pont alapján alvállalkozó(ka)t vesz igénybe, de az ajánlat benyújtásakor még nem ismert(ek)
az alvállalkozó(k), akkor az „ajánlat benyújtásakor még nem ismert” szöveget kérjük feltüntetni.
2
3

3. sz. melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetekről, személyekről a Kbt. 65. §-ának (7)
bekezdése szerint

Alulírott ….................................... mint a(z) ………………………………………. (cégnév)5
ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője
nyilatkozom,
hogy az alkalmassági követelményeknek az alábbi szervezetek (személyek) kapacitására (is)
támaszkodva kívánunk megfelelni:

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet
(személy) neve, székhelye (címe)6

Az ajánlattételi felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével annak az
alkalmassági követelménynek a
megjelölése, melynek igazolása érdekében
ajánlattevő a megjelölt szervezet (személy)
erőforrására támaszkodik

.
Jelen nyilatkozatot az „traktor beszerzés adapterekkel” elnevezésű közbeszerzési eljárásban
benyújtott ajánlat részeként teszem.

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

Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőt fel kell tüntetni
Amennyiben ajánlattevő nem kíván kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet, személyt igénybe venni,
akkor az alábbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem kívánunk igénybe venni” szövegbetétet kell
beírni.
5
6

4. sz. melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
SZAKSZERVÍZRŐL
Alulírott ….................................... mint a(z) ………………………………………. (cégnév)7
ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője
nyilatkozom,
hogy
……………………………………………………………….(pontos
rendelkezem szakszervízzel.

cím)

alatt

Jelen nyilatkozatot az „traktor beszerzés adapterekkel” elnevezésű közbeszerzési eljárásban
benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: ……………………………………………..

……………………………….
cégszerű aláírás

7

Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőt fel kell tüntetni

5. sz. melléklet
Nyilatkozat üzleti titokról
a Kbt. 44. § (1) bekezdés alapján

Alulírott ….................................... mint a(z) ………………………………………. (cégnév)8
ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője
nyilatkozom,
hogy ajánlatunk
üzleti titkot tartalmaz/nem tartalmaz9
Jelen nyilatkozatot az „traktor beszerzés adapterekkel” elnevezésű közbeszerzési eljárásban
benyújtott ajánlat részeként teszem.
Kelt: ……………………………………………..

……………………………….
cégszerű aláírás

8
9

Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőt fel kell tüntetni
értelem szerűen aláűhúzni

