Ajánlattételi felhívás 1. sz. melléklete
AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK
TARTALOMJEGYZÉKE ÉS NYILATKOZATMINTÁK
Megnevezés
Borító lap
Tartalomjegyzék
Felolvasó lap (1. sz. nyilatkozatminta)
Nyilatkozat kizáró okok tekintetében (2. sz. nyilatkozatminta)
Nyilatkozat árbevétel tekintetében (2.1. sz. nyilatkozatminta)
Referenciák bemutatása (3. sz. nyilatkozatminta)
Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakra a Kbt. 26. §ban foglaltak figyelembevételével, valamint Kbt. 55. § (5) bekezdése
tekintetében (4. sz. nyilatkozatminta)
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 60.§ (3) bekezdésére (5. sz. nyilatkozatminta)
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 60.§ (5) bekezdésére. (6. sz. nyilatkozatminta)
Nyilatkozat szerződéstervezet elfogadásáról (7. sz. nyilatkozatminta)
Aláírási címpéldány vagy aláírás minta
60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata, amennyiben a cégkivonat
a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon nem érhető el. Amennyiben a cégkivonat
szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, a benyújtott változásbejegyzési
kérelem egyszerű másolati példányát is csatolandó. Egyéni vállalkozó esetében
csatolandó a vállalkozói igazolvány egyszerű másolata.
Közös ajánlattevők megállapodása a felhívásban előírtak szerint (adott esetben)
A megajánlott traktor és pótkocsi bemutatása olyan részletességgel, hogy
abból megállapítható legyen a felhívásban és annak 3.sz. mellékletében felsorolt
valamennyi szempontnak való megfelelés.
Fényképes dokumentáció
Ajánlati ár megbontása (8. sz. nyilatkozatminta)
Egyéb, Ajánlattevő által szükségesnek tartott dokumentumok, nyilatkozatok

Oldalszám

NYILATKOZATMINTÁK
A nyilatkozatmintákat az Ajánlatkérő az ajánlat elkészítésének könnyítése céljából bocsátja
az Ajánlattevők rendelkezésére, melyeknek használata nem kötelező, az ajánlatkérő elfogad
más, cégszerűen aláírt nyilatkozatokat is, melyeknek azonban minimálisan tartalmazniuk kell
a felhívásban és annak mellékleteiben meghatározott tartalmi elemeket!

1. sz. nyilatkozatminta
FELOLVASÓ LAP
„Traktor és pótkocsi beszerzése adásvételi szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
Ajánlattevő neve(i), székhelye(i)
Név: ……………………………
Önálló Ajánlattevő

Székhely: ……………………..

Közös Ajánlattétel esetén közös Ajánlattevők tagjainak neve, székhelye
Vezető*

Név: ……………………………
Székhely: ……………………..

Tag 1*

Név: ……………………………
Székhely: ……………………..

Tag 2*

Név: ……………………………
Székhely: ……………………..

Stb.… *

……………………………

*Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számának megfelelően, szükség
szerint. Az alvállalkozók nem tekintendők tagnak ennek a táblázatnak a szempontjából.

Kapcsolattartó személy neve:1 ………………………………………………….
Tel.: ……………………
Fax: …………………………
e-mail: ……………………………………
Megajánlás:
Értékelési szempont
Bruttó ajánlati ár

Megajánlás
bruttó ……………… Ft

Dátum: 2015. ………………….
Cégszerű aláírás

1

A kapcsolattartóként feltűntetett személlyel közöltek az Ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös
Ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a
kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés
visszaigazolásának pillanatában Ajánlattevők részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.

2. sz. nyilatkozatminta
Nyilatkozat a kizáró okokra vonatkozóan
„Traktor és pótkocsi beszerzése adásvételi szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott …………………….. (név), a ……………………..……………..… (az Ajánlattevő
megnevezése) képviseletében eljárva
a z a lábbi ny i lat ko zat ot teszem:
I.
Az általam képviselt szervezettel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében és az 56.§ (2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, melyek szerint:
Kbt. 56. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek,
vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga
szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek
tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény
5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy
ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a
letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget,
kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért
az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított
időtartam végéig;
g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi
hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben
jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a
központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal
sújtott jogszabálysértést követett el;
h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti
bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai
közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről
szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben
részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés,
költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt
követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével
kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és
végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó

részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az
ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat,
vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban
kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe
véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna.
Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe
útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés
alapján kapott jövedelem,
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges
tulajdonosa nem megismerhető.
(2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi
személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal
rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan
kell az (1) bekezdés k) pont ka) alpontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.

II.
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a szerződés teljesítéshez és/vagy az alkalmasság
igazolásához nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdésében megfogalmazott kizáró okok
hatálya alá tartozó alvállalkozót, gazdasági szereplőt.
III.
Nyilatkozom, hogy az általam jegyzett céget szabályozott tőzsdén:
jegyzik / nem jegyzik.*
**Mivel a céget nem jegyzik szabályozott tőzsdén, nyilatkozom, hogy a tényleges tulajdonosok
*** nevei és címei az alábbiak:
A tényleges tulajdonosok neve

Állandó lakóhelye

IV.

Nyilatkozom, hogy
a) az általam képviselt cégben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal nem rendelkezik jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet.
VAGY ****

b) az általam képviselt cégben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal alábbi jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet rendelkezik:
Név

Székhely

Kelt: ………….., 2015. …………….

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

****Egyértelműen jelölendő, vagy a nem megfelelő törlendő!

2.1. sz. nyilatkozatminta
NYILATKOZAT
ÁRBEVÉTELRŐL

„Traktor és pótkocsi beszerzése adásvételi szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
Ajánlattevő /közös Ajánlattevő /alvállalkozó /alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő* cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
cégünk közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétele az alábbiak szerint alakult:

Év

Mezőgazdasági gép/berendezés értékesítésből származó
nettó árbevétel (Ft)

2014

…………………

2013

…………………

2012

…………………

Kelt: ………….., 2015. …………….

PH
Cégszerű aláírás

* Értelemszerűen azt a személyt kell megnevezni, akinek a forgalma bemutatásra kerül,
megfelelő aláhúzandó

3. sz. nyilatkozatminta
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT*
a felhívásban előírt referenciá(k)ra vonatkozóan
Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
ajánlattevő /közös ajánlattevő /alvállalkozó /alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő** cégjegyzésre jogosult képviselője a „Traktor és pótkocsi beszerzése adásvételi
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy cégünk legjelentősebb közbeszerzés tárgyára vonatkozó szállításai a felhívás
megküldését megelőző 3 éves időszakban az alábbiak szerint alakultak:
A szerződést
kötő másik fél
megnevezése,
címe

A szállítás tárgyának
pontos megnevezése

Név: ………..

………………

Az ellenszolgáltatás nettó A teljesítés ideje
összege (Ft)
(év, hó, nap)

nettó …………..,- Ft

…..év ….. hó ….
nap

Igen / nem

nettó …………..,- Ft

…..év ….. hó ….
nap

Igen / nem

Székhely:
………………
Név: ………..

Nyilatkozat, hogy a
teljesítés az
előírásoknak és a
szerződésnek
megfelelően történt
–e (igen/nem)**

………………..

Székhely:
………………

Kelt: ………….., 2015. …………….

PH
Cégszerű aláírás

* A referenciaszállítás jelen nyilatkozat kitöltésével és cégszerű aláírásával, vagy a Megrendelő által
adott és aláírt, a fentieknek megfelelő tartalmú referencia levéllel (egyszerű másolatban) igazolható.
** Megfelelő aláhúzandó, vagy egyértelműen jelölendő.

4. sz. nyilatkozatminta
Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdése a)-b) pontjaira, valamint a Kbt. 55. § (5)
bekezdésére vonatkozóan *
Alulírott …………………….., a ……………………..……… (az Ajánlattevő megnevezése)
képviseletében eljárva a „Traktor és pótkocsi beszerzése adásvételi szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
a z a lábbi ny i lat ko zat ot teszem:
1./ Nyilatkozom a Kbt. 40 § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés alábbi része
(részei) tekintetében kívánunk alvállalkozó(ka)t igénybe venni**:
[Ajánlattevő tölti ki!]

2./ Nyilatkozom a Kbt. 40 § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy fent megjelölt rész(ek)
tekintetében a közbeszerzés értékének 10%-át* meghaladó mértékben az alábbi
alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, az alábbi százalékos arányban**:
[Ajánlattevő tölti ki!]

A 10% feletti alvállalkozó neve Az igénybevétel %-os
és címe
aránya*

Név: ……………………..
Cím: ……………………..
Név: ……………………..
Cím: ……………………..

…%

A közbeszerzés azon része, amellyel
összefüggésben a szerződés
értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben ajánlattevő szerződést fog
kötni
…………………..

…%

…………………..

* Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen
arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 26.§ -a szerint ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés
értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében,
akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös
ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen.

3./ Nyilatkozom, hogy a Kbt. 55.§ (5) bekezdése értelmében az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés céljából más gazdasági szervezet kapacitására ***:
a) nem támaszkodunk
VAGY
b) támaszkodunk
Kelt: ………….., 2015…. …………….
PH
Cégszerű aláírás
* Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek meg kell tenni.
** Nemleges esetben egyértelműen jelölendő, vagy a „nem alkalmazandó” jelöléssel ellátandó.
*** Értelemszerűen töltendő ki vagy jelölendő.

5. sz. nyilatkozatminta

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 60. § (3) BEKEZDÉSÉRE
VONATKOZÓAN

Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
cégjegyzésre jogosult képviselője — az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt
valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos
áttanulmányozását követően – a Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
ezennel kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi
feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.
Ennek megfelelően a szerződést — amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra
kerülünk — megkötjük, és a felolvasólapon szereplő ajánlati áron, az ajánlati felhívásban és a
dokumentációban meghatározott feltételekkel teljesítjük.
Jelen nyilatkozatot a „Traktor és pótkocsi beszerzése adásvételi szerződés keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem.

Kelt: ………….., 2015…………….

PH
Cégszerű aláírás

6. sz. nyilatkozatminta

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 60. § (5) BEKEZDÉSÉRE
VONATKOZÓAN

Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
ezennel kijelentem, hogy vállalkozásunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint
-

mikrovállalkozásnak minősül, *

-

kisvállalkozásnak minősül,*

-

középvállalkozásnak minősül, *

-

nem tartozik a törvény hatálya alá.*

Kelt: ………….., 2015…………….

PH
Cégszerű aláírás

*A megfelelő rész aláhúzandó!

7. sz. nyilatkozatminta

NYILATKOZAT
szerződéstervezet elfogadása tekintetében
Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
cégjegyzésre jogosult képviselője a „Traktor és pótkocsi beszerzése adásvételi szerződés
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az
ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezetben foglalt valamennyi szerződéses
feltételt elfogadjuk.

Kelt: ………….., 2015. …………….

PH
Cégszerű aláírás

NYILATKOZAT
ajánlati ár megbontása tekintetében
Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
cégjegyzésre jogosult képviselője a „Traktor és pótkocsi beszerzése adásvételi szerződés
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
ajánlati árunk az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés

Ár, Ft

Traktor

bruttó ………………..,- Ft

Pótkocsi

bruttó ………………..,- Ft
Összesen:

bruttó ………………..,- Ft

Kelt: ………….., 2015. …………….

PH
Cégszerű aláírás

