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A J Á N L A T T É T E L I  F E L H Í V Á S  

 
1. Ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlapcím): 

HALASI KEBPRO KFT. 
6400 Kiskunhalas, Szegedi út 8. 
Kapcsolattartó: Horváth Anikó ügyvezető 
Email: h.aniko@emitelnet.hu 
Telefon: 06704515002 

Fax: +36 77426014 

honlap: http://kebpro.hu/ 
 
Lebonyolító szervezet: Rotanet Kft. 
székhelye: 8220 Balatonalmádi, Rozmaring u. 53. 
kapcsolattartó: dr. Váradi Márton felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00355) 
e-mail cím: kozbeszerzes@rotanetkft.com 
telefonszám: +36205959789 
  

2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának indokolása: 
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrendben lefolytatott nyílt (Kbt. 113.§ (1) bekezdés szerinti) 
közbeszerzési eljárás, figyelemmel a Kbt. 20. § (6) bekezdésében foglaltakra. 

 
3. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak 

beszerzési helye és pénzügyi feltételei: 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen bocsátja ajánlattevők 
rendelkezésére a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően. Ajánlatkérő a közbeszerzési 
dokumentumokat az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg elektronikus úton bocsátja 
ajánlattevők rendelkezésére, az alábbi elérhetőségen: http://kebpro.hu/kozbeszerzes/ 
 
 

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Tárgya: 

Hússütő üzemhez szükséges technológiai eszközök beszerzése adásvételi szerződés 
keretében (VP-3-4-2.1-15) 

Mennyiség: 

1 db „WEBOMATIC douMAT 650 vákuumcsomagoló” 

1 db „RÜHLE SR 1 Turbo kockázó” 

1 db „ALPE PEBÖCK PCZK 27.30 Ládamosó berendezés” 

10 db „ALKADUR DCR-2 Szeletelő robot” 

1 db „RÜHLE MPR 400 Tumbler”   

Részletes meghatározás a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásában található. 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki 
leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, 
tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés 
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal 
egyenértékű megajánlást is elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek kell bizonyítania. 

CPV kód:  

39312000-2 Élelmiszer-készítő berendezések 



 

 

42215200-8 Élelmiszer-feldolgozó gépek 
5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást 

lefolytatják: 
 

Adásvételi szerződés 
 

6. A szerződés időtartama: 
 

A szerződés annak aláírása napján lép hatályba. 
A teljesítés határideje: 42 naptári nap, a munkaterület átadásának napjától. 
A munkaterület átadásának napja: ajánlatkérő a munkaterület átadásának pontos időpontjáról – 
figyelemmel arra, hogy a húsüzem kivitelezése folyamatban van – értesíteni fogja nyertes 
ajánlattevőt, amelyet nyertes ajánlattevőnek az értesítést követő 5 napon belül vissza kell 
igazolnia. 
 

7. A teljesítés helye: 
Magyarország Kiskunhalas, Kötönyi út, hrsz.: 6434 
NUTS-KÓD: HU331 

 
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: 

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét az igazolt szerződésszerű teljesítést követően 
átutalással, forintban (HUF) teljesíti az alábbiak szerint: 

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján - a szerződésben foglalt – általános forgalmi 
adó nélkül számított – teljes vételár 25 %-ának megfelelő összeg mértékében biztosítja az 
előleg igénybe vételét. 

Ajánlatkérő az előleg igénybevételét előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához nem köti. 

 
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét, az adott szállítás igazolt szerződésszerű teljesítést 
követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései és a Ptk. 
6:130.§ (1) bekezdése alapján. 
 
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő 2013. évi V. törvényben meghatározott [6:155.§] mértékű 
és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot és a külön jogszabályban (2016. évi 
IX. törvény) meghatározott költségátalányt fizet. 
 
Nyertes ajánlattevő az előlegszámlán kívül egy részszámla és egy végszámla kiállítására jogosult 
az igazolt teljesítést követően az alábbiak szerint.  
 
Részszámla kikocsátása: - a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – 
teljes vételár 50%-át elérő teljesítés esetén, valamennyi gépgyártó készre jelentését követően, a 
nyertes ajánlattevő által igazolva. 

Végszámla kibocsátása: - a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – 
teljes vételár 50%-áról, a szerződés szerinti valamennyi feladat ellátását, illetve a teljesítést, 
beüzemelést követően. 

Az előleget legkésőbb a végszámlában kell elszámolni. 

Vonatkozó jogszabályok: 
• A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 
 
 



 

 

Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmazzák.   
A részletes finanszírozási feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 
A szerződés, a kifizetés, az elszámolás pénzneme a forint. 
Az ellenszolgáltatást Ajánlatkérő a VP-3-4-2.1-15 azonosító számú támogatásból finanszírozza.  
A finanszírozás formája: utófinanszírozás Támogatási intenzitás mértéke: 50%. 

 

9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: 
 
Ajánlatkérő nem engedélyezi és nem írja elő többváltozatú ajánlat benyújtását. 
 

10. Részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása: 
 

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, az alábbi indokok alapján: A hússütő 
üzemhez szükséges technológiai eszközök szállítása szakmailag egymással összefügg, a 
munkaszervezés és a felelősségi kör megbontása nem megoldható, továbbá a szállítandó áru 
homogén, egymásra épülő elemeket tartalmaz, amelynek részekre bontása nem lehetséges.  
A közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági 
ésszerűséggel, a szállítandó eszközök egymáshoz szervesen kapcsolódnak, továbbá a 
szállítás részekre bontva, adott esetben több eladóval kötött több szerződés útján történő 
megvalósításával az árubeszerzés tényleges funkciója veszne el. 
 

11. Az ajánlatok értékelési szempontja (valamennyi rész tekintetében): 
 

Az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ár alapján a Kbt. 76. § (2) bekezdése a) 
pontja szerint. Az ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki 
követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár 
értékelése szolgálja. 

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában 
és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy 
kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától 
és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek stb. Amennyiben a szerződés megkötésekor 
hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés 
ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-
módosítás nélkül módosítja. Ha a vételár 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. A vételárnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat 
tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek 
betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat.  Az ajánlat csak banki 
átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő 
számára.  

 
12. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik. 

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót és kapacitást nyújtó 
szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. 

 
A megkövetelt igazolási mód: 



 

 

Ajánlattevő vonatkozásában: a Kbt. 114. § (2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem 
tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontnak megfelelően kell igazolnia. Az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az 
ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban 
felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban 
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok 
és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 

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. §]. 

Alvállalkozó (ill. kapacitást nyújtó) vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pont szerinti kizáró okok 
hatálya alá eső alvállalkozót, kapacitást nyújtó szervezetet. 

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, 
alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 

 

13. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat és a 
megkövetelt igazolási mód: 

 
 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges, 
hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági 
követelmények teljesülnek, az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó 
részletes adatokat azonban nem köteles 
megadni. 
 

A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján, 
ajánlatkérő az értékelési részszempontra 
figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével 
ezen alkalmassági követelmény igazolása 
tekintetében az alábbi dokumentumok 
benyújtását kéri: 

 
 

P/1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) 
bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell az 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

P/1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha az 
ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 
három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti 
évre vonatkozó teljes - általános forgalmi 
adó nélkül számított – árbevétele összesen 



 

 

ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 
három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti 
évre vonatkozó teljes - általános forgalmi 
adó nélkül számított - árbevételéről, illetve 
ugyanezen időszakban a közbeszerzés 
tárgyából származó - általános forgalmi adó 
nélkül számított - árbevételéről szóló 
nyilatkozatot, attól függően, hogy az 
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor 
kezdte meg tevékenységét, ha ezek az 
adatok rendelkezésre állnak; A 19. § (3) 
bekezdésében foglaltak fennállása esetén, 
az ott leírtak szerint kell eljárni. 

 

 

Ha az ajánlattevő a beszámolóval vagy az 
árbevételről szóló irattal azért nem 
rendelkezik, mert olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében a beszámoló, 
illetve az árbevételről szóló nyilatkozat 
benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal 
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 a 
beszámoló, illetve az árbevételről szóló 
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és 
tájékoztatást kérni az e pontokkal 
kapcsolatban előírt alkalmassági 
követelmény és igazolási mód helyett az 
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által 
elfogadott módjáról. 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés. 

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt 
alkalmassági követelményeknek bármely 
más szervezet (vagy személy) kapacitására 
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 

Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági 
követelményeknek bármely más szervezet 
(vagy személy) kapacitására támaszkodva 
kíván megfelelni, úgy ajánlattevő 
alkalmasságát a Kbt. 65. § (7) bekezdése 
szerint köteles igazolni. 

Amennyiben ajánlattevő a pénzügyi és 

nem éri el a 95 millió Ft-ot, illetve 
ugyanezen időszakban a közbeszerzés 
tárgyából származó - húsfeldolgozó üzembe 
gépek szállításából származó - általános 
forgalmi adó nélkül számított – árbevétele 
összesen nem éri el 70 millió Ft-ot. 

 

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján ennek a 
követelménynek a közös ajánlattevők 
együttesen is megfelelhetnek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

gazdasági alkalmassági feltételek szerinti 
alkalmasságát más szervezet (vagy 
személy) kapacitására támaszkodva 
igazolta, akkor a kapacitást rendelkezésre 
bocsátó szervezet a Kbt. 65. § (8) bekezdés 
szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az 
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával 
vagy hibás teljesítésével összefüggésben 
ért kár megtérítéséért. 

A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (7) bekezdése 
alapján azokban az esetekben, amelyekben 
a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott 
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – 
figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban 
foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági 
szereplő megfelel az adott alkalmassági 
követelménynek, a minősített ajánlattevők 
elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén 
való szereplés tényét, illetve az Európai 
Unió egy másik tagállamában letelepedett 
gazdasági szereplő által benyújtott, a 
letelepedési helye szerinti, az elismert 
ajánlattevők hivatalos listáját vezető 
szervezettől származó jegyzék szerinti 
igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni 
a Kr. (1) bekezdésében foglalt egyéb 
igazolási módok helyett. 

Műszaki és szakmai alkalmasság 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges, 
hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági 
követelmények teljesülnek, az 
alkalmassági követelmények teljesítésére 
vonatkozó részletes adatokat azonban 
nem köteles megadni. 
 

A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján, 
ajánlatkérő az értékelési részszempontra 
figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével 
ezen alkalmassági követelmény igazolása 
tekintetében az alábbi dokumentumok 
benyújtását kéri: 

 

M1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) 
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § 
(1) bekezdés a) pontja alapján csatolnia 
kell az eljárást megindító felhívás 
megküldésétől - visszafelé számított 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem 
rendelkezik a felhívás megküldésétől 
visszafelé számított három évben 



 

 

három év legjelentősebb szállításainak 
ismertetését 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 23. §-ában meghatározott 
formában igazolva, ajánlattevő, kapacitást 
nyújtó szervezet nyilatkozatával vagy a 
szerződést kötő másik féltől származó 
referencia igazolással; a 
nyilatkozat/referenciaigazolás az 
alábbiakat tartalmazza: 

 a szerződést kötő másik fél 
megnevezését, címét, 
elérhetőségét 

 szállítás mennyisége, az 
ellenszolgáltatás összege (saját 
teljesítés mértéke), 

 a teljesítés idejét, (év-hónap-nap 
pontossággal feltüntetett kezdési 
és befejezési dátum 
megadásával), 

 a teljesítés helyét; 
 a szállítás tárgya; 
 nyilatkozni kell arról, hogy a 

teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-
e. 

 

M2. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) 
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § 
(1) bekezdés b) pontja alapján csatolnia 
kell azoknak a szakembereknek 
(szervezeteknek) - különösen a minőség-
ellenőrzésért felelősöknek - a 
megnevezését, végzettségük vagy 
képzettségük, szakmai tapasztalatuk 
ismertetését, akiket be kíván vonni a 
teljesítésbe. 

Csatolandó dokumentumok: 

— szakemberek bevonására, 
ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, 
amelyből kiderül, hogy mely szakembert 
mely pozícióra jelöli az ajánlattevő; 

—képzettséget igazoló dokumentumok 
egyszerű másolata; 

— a szakember által aláírt rendelkezésre 
állási nyilatkozata. 
 

Amennyiben bármely alkalmasságot 
igazoló dokumentum nem magyar nyelven 
kerül benyújtásra ajánlattevő részéről, 
ajánlattevő csatolja a dokumentumok 
magyar nyelvű fordítását is. Ajánlatkérő a 
magyar nyelvű dokumentumot tekinti 

húsfeldolgozó üzem gépesítése céljából 
eszközök szállítására vonatkozó referenciával, 
amely legalább nettó 70 millió forint értékű és 
tartalmazott 1 db tumbler szállítást is. 

 

 

 

 

Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket 
fogadja el az előírt időszakon belül 
teljesítettnek, melyek kezdési és befejezési 
dátuma is a felhívás megküldésétől visszafelé 
számított 36 hónapon belül esik. 

 

 

 

 

 

M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem 
rendelkezik az alábbi szakembereket: 

a) legalább 2 fő olyan szakemberrel, akik a 
közbeszerzés tárgya szerint (húsfeldolgozó 
üzem gépesítése) szállított termékek 
javításához rendelkeznek gyártó vagy 
forgalmazó általi tanúsítvánnyal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

irányadónak. 

 

 

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt 
alkalmassági követelményeknek bármely 
más szervezet (vagy személy) 
kapacitására támaszkodva is megfelelhet 
a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően. 

Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági 
követelményeknek bármely más szervezet 
(vagy személy) kapacitására támaszkodva 
kíván megfelelni, úgy ajánlattevő 
alkalmasságát a Kbt. 65. § (7) bekezdése 
illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésének 
megfelelően a kapacitást nyújtó 
szervezetnek az előírt igazolási módokkal 
azonos módon kell igazolnia az adott 
alkalmassági feltételnek történő 
megfelelést. 

M3) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 
321/2015 (X.30.) Kr.21. § (3) bek. c) pontja 
szerint az ajánlattételi határidő 
időpontjában érvényes, gépek 
kereskedelmére vonatkozó ISO 9001 
minőségbiztosítási rendszerének vagy 
ezzel egyenértékű, bármely nemzeti 
rendszerben akkreditált szervezettől 
származó tanúsítvány egyszerű másolati 
példányát, vagy a minőségirányítási 
rendszer kiépítésére tett intézkedéseinek 
igazolását. A csatolt dokumentumokból 
azok érvényességi idejének is ki kell 
derülnie, valamint ajánlattevőnek 
nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén, 
amennyiben bármely dokumentum a 
szerződés teljesítése során érvényét 
veszíti, gondoskodik annak megújításáról, 
érvényben tartásáról. 

 

A M/1 és M/2. alkalmassági feltételek 
vonatkozásában a közös ajánlattevők 
együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § 
(6) bekezdése alapján. 

A 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (1) 
bekezdése alapján azokban az esetekben, 
amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban 
meghatározott minősített ajánlattevők 
hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-
ban és a 39. §-ban foglaltakra is - 
bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő 
megfelel az adott alkalmassági 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M3) ha az ajánlattétel időpontjában nem 
rendelkezik érvényes, gépek kereskedelmére 
vonatkozó ISO 9001 vagy azzal egyenértékű  
szabvány szerinti minőségbiztosítási 
rendszerét igazoló tanúsítvánnyal vagy a 
minőségbiztosítási intézkedések egyéb 
bizonyítékaival, valamint ajánlattevőnek 
nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén 
amennyiben bármely dokumentum a 
szerződés teljesítése során érvényét veszíti, 
gondoskodik annak megújításáról, érvényben 
tartásáról. 

 

 

 



 

 

követelménynek, a minősített ajánlattevők 
elektronikusan elérhető hivatalos 
jegyzékén való szereplés tényét, illetve az 
Európai Unió egy másik tagállamában 
letelepedett gazdasági szereplő által 
benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az 
elismert ajánlattevők hivatalos listáját 
vezető szervezettől származó jegyzék 
szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő 
elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében 
foglalt egyéb igazolási módok helyett. 

  
 
 
 
14. Ajánlattételi határidő: 
 

2018. április 16. 11:00 óra.  
 
Az ajánlatoknak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből 
származó bárminemű késedelem az ajánlattevő felelőssége. 

 
15. Az ajánlat benyújtásának címe: 

HALASI KEBPRO KFT. 
6400 Kiskunhalas, Szegedi út 8., Titkárság 
 
A benyújtás módja: 
Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-péntekig 09.00-15.00 óra között, az 
ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-11.00 óra között lehet leadni. 
Az ajánlatokat írásban és zártan a fenti címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az 
ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti 
határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát 
megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények 
elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 
 
Az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott tartalmi, és a formai követelményeknek megfelelően 
elkészítenie és benyújtania: 
 az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az 

ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő 
részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy 
része a matricán legyen; 

 az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem 
kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő 
az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, 
ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok 
helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást 
jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való 
hivatkozása érdekében szükséges; 

 az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

 az ajánlatot zárt, sértetlen csomagolásban, egy eredeti papír példányban kell beadni, és az 
eredetivel mindenben megegyező 1 db elektronikus másolati példányban (ez utóbbi esetben 
1 db nem újraírható, nem szerkeszthető, jelszó nélkül olvasható CD/DVD-t kérünk az 



 

 

ajánlathoz mellékelni); a papír alapú és az elektronikus adathordozó eltérése esetén a papír 
alapú példány az irányadó; 

 az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek 
aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; 

 az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak 
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 
kézjeggyel kell ellátni; 

 a zárt csomagon „Ajánlat – Hússütő üzemhez szükséges technológiai eszközök 
beszerzése adásvételi szerződés keretében (VP-3-4-2.1-15)”, valamint: „Csak 
közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” megjelölést kell 
feltüntetni. 

 
 
16. Az ajánlattétel nyelve: 

Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, más nyelven nem nyújtható be az ajánlat. 

Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. 
Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak.  

Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy 
az ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű felelős fordításokat annak szem előtt 
tartásával, hogy a helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie. 

 
17. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre 

jogosultak: 
HALASI KEBPRO KFT. 
6400 Kiskunhalas, Szegedi út 8., Tárgyaló 

2018. április 16. 11.00 óra 

 

Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak jelen lenni. Ajánlatkérő 
felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 68. § (1) – (2), valamint a (4) és (6) bekezdésben foglaltakra. 

 
 
18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

30 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 
 
19. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra 

vonatkozó információ: 
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását,  
 

Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, 
amiért felelős (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. 
§) a teljesítési határidőt elmulasztja. A késedelmi kötbér alapja a termék nettó vételára. 
Késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 0,5 % a kötbéralapra 
vetítetten, de összesen legfeljebb a szerződés szerinti, nettó vételár 20 %-a. 
 
Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan 
okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) a teljesítés meghiúsul. A meghiúsulási kötbér alapja a termék 
nettó vételára. A meghiúsulási kötbér mértéke a termék nettó vételárának 25 %-a. 
 
Teljes körű jótállás: 12 hónap  
 



 

 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet 
tartalmazza. 

20. A közbeszerzés Európai Unióból származó forrásból támogatott? 
Igen 
 

21. Egyéb információk: 
1. Jelen eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő(k) tehet(nek) ajánlatot. Az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban 
akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági 
szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. (Kbt. 
113. § (2) bekezdése) 
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2), (4) és (6) 
bekezdéseire.  
Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk 
ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni: 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 
kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat. A Kbt. 66. § (6) bekezdése tekintetében adott esetben nemleges tartalmú nyilatkozat 
csatolása is szükséges. 
3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.  
4. A hiánypótlást Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja, ajánlatkérő nem rendel el újabb 
hiánypótlást, ha ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az 
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 
6. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.  
7. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az 
ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők 
vonatkozásában.  
8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, 
alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, 
nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját (Ctv. 9. §). 
Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül 
benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. Egyéni 
vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben 
egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében 
Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas 
a képviseletre való jogosultság igazolására.  
9. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében 
ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás 
megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 
negyedik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz.  
10. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában 
megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 
11. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is 
benyújthatóak, kivéve, ahol az ajánlattételi felhívás ettől eltérően rendelkezik. Ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet, hogy az ajánlat papír alapú példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat 
eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 
12. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az 
ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes, mérlegadatok tekintetében a 
mérleg fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell 
alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára 
az ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes 
árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az 
Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. 
13. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart.  



 

 

14. Az ajánlathoz csatolni kell a megfelelően kitöltött részletes ártáblát cégszerűen aláírva, az 
ártáblát szerkeszthető formátumban is be kell nyújtani. 
15.  Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. 
17. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő 
figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai 
alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő 
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg P1, M1 – M3 
feltételek vonatkozásában. 
18. Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével. 
19. Ajánlatkérő helyszíni bejárást jelen eljárásban nem tart. 

 
22. Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 

2018. április 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ÚTMUTATÓ 

 
1. A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK TARTALMA 
 
1.1. A közbeszerzési dokumentumok a következő részekből áll: 

 KÖTET: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 KÖTET: ÚTMUTATÓ  
 KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET  
 KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 
 KÖTET: MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
1.2. Jelen útmutató nem mindenben ismételi meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, a 

közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevők 
kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési dokumentumot és annak 
minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlati 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. 

 
1.3. Az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas 

anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, 
hacsak e harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy 
részére vonatkozóan (alvállalkozó), vagy az alkalmasság igazolásában részt vesz a gazdasági 
szereplő. Sem a közbeszerzési dokumentumot, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet 
másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára. 

 
2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
 
2.1. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon 

szerezhet: 
 

Rotanet Kft. 
8220 Balatonalmádi, Rozmaring u. 53 

Kapcsolattartó: dr. Váradi Márton felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00355) 
E-mail cím: kozbeszerzes@rotanetkft.com 

 
1.1. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell 

igazolniuk. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a 
kozbeszerzes@rotanetkft.com e-mail címre küldjenek visszajelzést! 

 
1.2. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail 

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. 

 
 
2. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE 
 
2.1. 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. 
 

2.2. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel 
- a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. 
 

2.3. 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. 

 
2.4. Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy: 

1. 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; 

2. a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő 
számára megismerhetővé teszi és az alábbiakban részletezett ügyletekről az ajánlatkérőt 
haladéktalanul értesíti. 

 
2.5. 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. 

 
2.6. 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. 
 

2.7. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő 
félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. 
 

2.8. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és 
szakember, 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. 
 

 
3.  TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK: 

A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozóan területileg illetékes 
kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége és munkaügyi felügyelősége nyújt tájékoztatást. 

A munkavállalók védelme és a munkafeltételek tekintetében: 



 

 

 

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL 

Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. 
Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. 
Telefon: 06-1-346-9400 
Fax: 06-1-346-9415 
E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu  

Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság 

www.munka.hu 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve 

Munkavédelmi Felügyelőség 

Székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.   

Postacím: 6000 Kecskemét, Pf. 226. 

Telefonszám: 06-76-513-713 

Fax: 06-76-998-346 

E-mail: kormanyhivatal@bacs.gov.hu 

Munkaügyi Felügyelőség 

Székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.   

Postacím: 6000 Kecskemét, Pf. 226. 

Telefonszám: 06-76-513-713 

Fax: 06-76-998-346 

E-mail: kormanyhivatal@bacs.gov.hu 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal  

http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&HKL=1&lng=1 

Székhely:1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 

Levelezési cím: 1591 Budapest, Pf: 95 

Email: hivatal@mbfh.hu 

Tel: (+36-1) 301-2900 

Fax. (+36-1) 301-2903 

Budapesti Bányakapitányság  
Cím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.  
Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.  
Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810  
Email: bbk@mbfh.hu 

 



 

 

Adózás tekintetében: 

Nemzeti Adó és Vámhivatal 

http://nav.gov.hu/ 

 

NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága - Kecskeméti központi 
ügyfélszolgálat 

6000 Kecskemét, Kuruc krt. 16. 

Telefonszám: +36 (76) 512 600 

Fax: +36 (76) 481 085 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium 

Cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.  

Postacím: H-1880 Budapest, Pf.: 111.  

Tel: +36-1-795-1637; +36-1-374-2560, +36-1-374-2559  

Fax: +36-1-374-2925, +36-1-311-5243 

ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 

 

Környezetvédelem tekintetében: 

Vidékfejlesztési Minisztérium 

http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium 

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 

Levelezési cím: 1860 Budapest 

Tel: +36 1-795-2000 

Fax: +36 1-795-0200 

info@vm.gov.hu 

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 

 H-1016 Budapest, M:észáros u. 58/A., Telefon: +36-1-224-91-00, Fax: +36-1-224-92-62. 

Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Társadalmi Felzárkózásért Felelős 
Államtitkárság 

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. 

Postai cím: 1357 Budapest, Pf.: 2. 

Telefonszám: 06-1-795-1000 Ügyfélszolgálat telefon: 06-1-795-6411 

Telefax: 06-1-795-0002 

Ügyfélszolgálat e-mail: lakossag@kim.gov.hu 



 

 

 

A Kbt. 73. § (4) bekezdésében hivatkozott környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezéseket 
tartalmazó nemzetközi egyezmények jegyzéke: 

87. számú ILO-egyezmény az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelméről 
98. számú ILO-egyezmény a szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek 
alkalmazásáról 
29. számú ILO-egyezmény a kényszer- vagy kötelező munkáról 
105. számú ILO-egyezmény a kényszermunka felszámolásáról 
138. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról 
111. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos 
megkülönböztetésről 
100. számú ILO-egyezmény a férfi és a női munkaerőnek egyenlő értékű munka esetén járó 
egyenlő díjazásáról 
182. számú ILO-egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és 
felszámolására irányuló azonnali lépésekről 
Bécsi egyezmény a sztratoszferikus ózonréteg védelméről és annak Montreáli Jegyzőkönyve 
az ózonréteget lebontó anyagokról 
A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és 
ártalmatlanításáról szóló bázeli egyezmény (Bázeli Egyezmény) 
Stockholmi Egyezmény a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról 
Rotterdami Egyezmény a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi 

anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról (1998. 
szeptember 10.) és annak három regionális jegyzőkönyve 



 

 

SZERZŐDÉSTERVEZET 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

(tervezet) 

 

mely létrejött egyrészről a HALASI KEBPRO KFT. (székhely: 6400 Kiskunhalas, Szegedi út 8., 
adószám: …………………………., cégjegyzékszám: ……… bankszámlaszám: 
………………………………….. képviseli: ………………………………….) mint Vevő (továbbiakban 
Vevő) 
 

másrészről a ………………… (székhely: ……………………., képv: ……………………….., 

cégjegyzékszám: …………………………., adószám: …………………; 

bankszámlaszám:……………………) mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) között az alulírott helyen és 

időben, az alábbi feltételek mellett: 

 

I. Előzmények 

 

Vevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 

szerinti uniós értékhatárt elérő, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési 

eljárást (Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárás). folytatott le 2018. évben „Hússütő üzemhez 

szükséges technológiai eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében (VP-3-4-2.1-15)” 

megnevezéssel. 

Az eljárásban nem lehetett részajánlatot tenni, így jelen szerződés a közbeszerzési eljárás egészére 

vonatkozik. 

A jelen szerződés (továbbiakban: szerződés) a Vevő, mint ajánlatkérő és az Eladó, mint a 

közbeszerzési eljárás fentebb meghatározott nyertes ajánlattevője között jött létre. 

Vevő kijelenti, hogy a 2013. évi V. tv. 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapján) szerződő hatóságnak 

minősül. 

II. A szerződés tárgya 

1. Eladó eladja, Vevő megvásárolja jelen szerződés alapján a közbeszerzési eljárás iratanyagában 

meghatározott típusú, műszaki specifikációjú, a hatályos jogszabályoknak, előírásoknak megfelelő 

hússütő üzemhez szükséges technológiai eszközöket (továbbiakban együttesen termék vagy 

termékek). 

2. A termék műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

3. Eladó kötelezettsége a szerződés közvetett tárgyának a teljesítési helyre történő leszállítása (értve ez 

alatt a fuvarozást/fuvaroztatást), beüzemelése és átadása, valamint Vevő tulajdonába adása, továbbá 

a jelen szerződésben foglalt egyéb kötelezettségek teljesítése akként, hogy a technológiai eszközök 

használatra alkalmasak legyenek. Rendeltetésszerű használatra alkalmas, ha a hatályos 



 

 

jogszabályok, jelen szerződés és a közbeszerzési eljárás iratanyaga szerint rendelkezik valamennyi 

(különösen technikai és jogi) feltétellel, amely a rendeltetésszerű használathoz szükséges.  

4. Eladó kötelezettsége továbbá a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott egyéb feladatok 

ellátása. 

5. Felek megállapodnak abban, hogy az ajánlatban esetlegesen konkrétan megajánlott termék helyett (a 

termék gyártásának megszűnése, a márkanév megváltozása, vagy időszakos beszerezhetetlenség 

miatt) azonos vagy jobb jellemzőkkel bíró termékkel teljesíthet az Eladó. Ez a szabály csak akkor 

alkalmazható, ha az eredeti termékkel való teljesítésnek az Eladón kívül álló okból történő 

lehetetlenné válását az Eladó előzetesen igazolja (tudomásra jutásakor haladéktalanul bejelenti) és 

egyben igazolja (termékismertetővel), hogy a teljesítésre megajánlott termék jellemzői megfelelnek az 

ajánlatban meghatározottaknak, továbbá teljesítik az előírt minőségi követelményeket, és ehhez a 

Vevő kifejezetten előzetesen hozzájárul. Felek megállapodnak abban, hogy az ellenérték fentiek 

következtében nem változik. Felek ezen termékváltást a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontjának megfelelő 

esetként értelmezik.  

III. Az ellenérték 

6. A vételár – mely magában foglal valamennyi, a felhívásban, ill. jelen szerződésben rögzített 

kötelezettség ellátásának ellenértékét is - a felek az Eladó ajánlata alapján összesen 

………………………………Ft+Áfa, azaz ……………………………. forint+Áfa összegben állapítják 

meg. 

7. Felek rögzítik, hogy a vételár a szerződés időbeli hatálya alatt kötött, nem módosítható. 

8. Vevő a beszerzés ellenértékének forrását VP-3-4-2.1-15 azonosító számú támogatásból 

finanszírozza.  

9. A finanszírozás formája: utófinanszírozás Támogatási intenzitás mértéke: 50%. A pénzügyi teljesítés 

nem érintett szállítói finanszírozással. 

10. A teljesített termék ellenértékének megfizetésének feltétele, hogy a hiány-, és hibamentes teljesítést a 

Vevő képviselője igazolja (azzal, hogy a teljesítésigazolás nem terjed ki az esetleges ún. rejtett 

hibákra). A teljesítésigazolás a számla(ák) kötelező melléklete. 

11. A jelen szerződéshez vezető eljárás, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés pénzneme magyar 

forint (HUF). 

12. Vevő Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján az szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül 

számított - teljes ellenszolgáltatás 25%-ának megfelelő összegű előleget biztosít,  

13. Vevő a számlázást az alábbiak szerint biztosítja:  

Vevő egy előleg, és egyrészszámla, illetve egy végszámla benyújtását biztosítja.  

Részszámla kikocsátása: - a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes 
vételár 50%-át elérő teljesítés esetén, valamennyi gépgyártó készre jelentését követően, a nyertes 
ajánlattevő által igazolva. 

Végszámla kibocsátása: teljesítésigazoslát követően,a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó 
nélkül számított – teljes vételár 50%-áról a szerződés szerinti valamennyi feladat ellátását, illetve a 
teljesítést, beüzemelést követően,  



 

 

 

14. Felek rögzítik, hogy az előleg igénybevételét a Vevő nem köti biztosíték nyújtásához. 

15. Az előleg legkésőbb a szerződéskötést követő 15 napon belül kerül kifizetésre. Vevő nem él az előleg 

részletekben való kifizetésével. A fenti határidő teljesítése érdekében felek megállapodnak abban, 

hogy az előlegbekérőt a szerződéskötést követő 8 naptári napon belül kell a Vevőnek átadni. 

16. Az előleggel legkésőbb a végszámlában kell teljes körűen elszámolni. Felek rögzítik, hogy 

amennyiben a jelen szerződés az előleg elszámolása előtt megszűnne, a szerződés megszűnésének 

napján (alapuljon az bármely jogcímen) köteles az Eladó a felvett, de még el nem számolt előleget 

késedelmi kamat terhe mellett a Vevőnek átutalással hiánytalanul visszafizetni.  

17. Az előlegről az Eladó a vonatkozó jogszabályok szerint kell előlegszámlát kiállítania. 

18. Vevő a számlá(k)ban szereplő ellenszolgáltatás összegét az adott feltétel szerződésszerű teljesítését 

követően, a teljesítésigazolásnak megfelelően kiállított számla alapján a Kbt. 135.§ (1), és (5)-(6), 

továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdése alapján, a számla és mellékletei kézhezvételétől számított 30 

napon belül átutalással egyenlíti ki.  

19. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jelen szerződésnek és a kiállításkor hatályos 

jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékletei Vevő általi kézhezvétele keletkeztet. 

20. Felek megállapodnak abban, hogy a termék(ek) ajánlatban meghatározott ellenértéke magában foglal 

valamennyi, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos szolgáltatás ellenértékét is. Eladó a termék 

ajánlatban rögzített ellenértékén kívül jelen szerződéssel kapcsolatosan további igényt semmilyen 

jogcímen nem terjeszthet elő, kivéve az esetleges késedelmi kamatot. 

21. Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk. 6:155.§-ban meghatározottak szerinti késedelmi kamat és a 

külön jogszabályban (2016. évi IX. törvény) rögzítetek szerint behajtási költségátalány megfizetésére 

köteles. 

IV. A szerződés tartalma 

22. Eladó a szerződés tárgyait, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a teljesítés helyén 

köteles átadni. 

23. Eladó a teljesítéskor köteles a termékkel kapcsolatos dokumentációt is átadni a Vevőnek. 

24. Felek rögzítik, hogy a teljesítésigazolás kiállítására kizárólag a Vevő képviselője …………….. jogosult. 

25. A teljesítés helye: Kiskunhalas, Kötönyi út, hrsz.: 6434 

26. Az átadás-átvétel időpontjában a közösen ellenőrzik a terméket és annak beépítését, valamint az 

rendeltetésszerű felhasználáshoz szükséges iratok meglétét. Az átadás-átvétel során az Eladó átadja 

a termék használati útmutatóit, ill. az egyéb releváns dokumentumokat (különösen jótállási jegy). 

Fentiek hiánytalan átadása az átvétel feltétele. 

27. Felek rögzítik, hogy amennyiben valamely bejelentéshez, vizsgálathoz, engedélyhez a jogszabály a 

Vevő eljárást kívánná meg, ott a Vevőt az Eladó képviseli jelen szerződés alapján (meghatalmazás). 

28. Amennyiben az átadás-átvétel során hiba-, vagy hiány állapítható meg, akkor az átvételt a Vevő 

megtagadja. Ebben az esetben az Eladó köteles legkésőbb 5 napon belül hiány-, és hibamentesen 

átadni a terméket. Az átadás-átvétel időpontjáról az Eladó a Vevőt legalább 5nappal korábban köteles 



 

 

értesíteni. A szerződésszerű teljesítéséig a késedelmi kötbér szabályai alkalmazandóak, amennyiben 

a jelen pont szerinti teljesítésre a szerződésben foglalt teljesítési határidő után kerül sor. 

29. Felek rögzítik, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyv, átadása Vevő részéről nem jelenti az ún. rejtett 

hibák, szabad szemmel nem látható hiányosságok, ill. mindazon követelmények esetén, melyre 

műszaki adat előírásra került, de mérésre nem kerül sor, a hiány-, és hibamentes teljesítés igazolását. 

30. Fentiekben az Eladóra meghatározott kötelezettségek bármelyikének megsértése – figyelemmel arra, 

hogy jelen szerződés szerződésszerű teljesítése nyomós közérdek – súlyos szerződésszegésnek 

minősül. 

V. Szerződési biztosítékok 

31. Eladó késedelmi kötbér megfizetésére köteles a Ptk. 6:186.§ alapján, ha olyan okból, amiért 

felelős, a jelen szerződés szerinti teljesítési határidőt (ide értve a jótállási kötelezettség teljesítésére 

vonatkozó határidőt is) elmulasztja. A késedelmi kötbér mértéke késedelem minden naptári napja 

után (minden megkezdett naptári napra) a szerződés szerinti termék nettó vételár 0,5 %-a, de 

összesen legfeljebb a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított vételár  20 %-a. A kötbérmaximum 

elérését követően Vevő jogosult elállni a szerződéstől ill. felmondani azt, és a meghiúsulási kötbért 

követelni.  

32. Felek megállapodnak abban, hogy Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles a Ptk. 6:186.§ 

alapján, amennyiben szerződés teljesítésbe menése, olyan okból, amiért felelős, meghiúsul. A 

meghiúsulási kötbér alapja jelen szerződésben rögzített nettó vételár (kötbéralap), mértéke a 

kötbéralap 25 %-a.  

33. A Vevő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, melynek az Eladó köteles 8 

naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben az Eladó a felhívás kézhezvételét 

követő 5 munkanapon belül érdemi – indoklással és bizonyítékokkal alátámasztott – alapos  kimentést 

nem tesz, akkor a kötbérkövetelés az Eladó részéről elismertnek tekinthető és ezzel beszámíthatóvá 

válik, a Kbt. 135.§ (6) bek. feltételeinek teljesülése esetén. 

34. Vevő követelheti a fentieken túl felmerülő kárát. 

35. Eladó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására termék vonatkozásában 12 hónap általános 

jótállást vállal a teljesítéstől (az adott termék Vevő általi átvételétől (sikeres átadás-átvétel)). Eladó 

jótállási kötelezettsége – az érintett hibával kapcsolatban – megszűnik, ha a hiba a teljesítést 

követően keletkezett, különösen: 

- rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat  

- szándékos rongálás vagy erőszakos behatás, 

- elemi csapás, 

- szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás, 

- a szükséges karbantartás hiánya – amennyiben erről a Vevőt (vevő képviselőjét) az átadás 

átvételkor az Eladó írásban, teljes körűen tájékoztatta) 

miatt következett be. 



 

 

36. Eladó köteles a jótállási igény bejelentését követő 5 napon belül a jótállási igényt teljesíteni. 

37. Felek a jótállás itt nem szabályozott kérdéseiben a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 

rendelkezéseit tekintik irányadónak, függetlenül attól, hogy annak személyi hatálya egyébként a 

Vevőre kiterjed-e. 

38. A fenti jótállás nem érinti a Vevőt megillető kellékszavatosságot.  

39. Eladót teljes kártérítési kötelezettség terheli minden olyan kár megtérítésére vonatkozólag, mely a 

nem szerződésszerű termék szolgáltatásából, vagy más szerződésszegésből a Vevőre, ill. harmadik 

személyre háramlik. Amennyiben 3. személy a Vevővel szemben érvényesít igényt, Eladó köteles a 

Vevőt ez alól mentesíteni, ill. olyan helyzetbe hozni, hogy anyagi károsodás ne érje. Fenti 

kötelezettségek teljesítési határideje Eladó részéről az igény teljesítésére vonatkozó felhívás 

kézhezvételének napját követő 3 munkanap azzal, hogy a kárkamatfizetési szabályok a károsodás 

bekövetkezésétől alkalmazandóak. 

 

VI. A szerződés hatálya, egyéb megállapodások 

40. Jelen szerződés annak aláírásának napján lép hatályba. A teljesítés határideje: 42 naptári nap, a 
munkaterület átadásának napjától. A munkaterület átadásának napja: Vevő a munkaterület 
átadásának pontos időpontjáról értesíteni fogja Eladót, amelyet Eladónak az értesítést követő 5 napon 
belül vissza kell igazolnia.  

41. Felek a nem szerződésszegésre alapított elállás/felmondás jogát kizárják.  

42. A sérelmet szenvedett fél jogosult a szankciós elállás/felmondás gyakorlására, ha a másik fél súlyos 

szerződésszegést követ el, és ezáltal már nem áll érdekében a szerződés teljesítése. A jelen 

szerződésben súlyos szerződésszegésként meghatározott bármely ok bekövetkezte az érdekmúlást 

teljes körűen igazolja. 

43. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 

i. amennyiben Vevő 

a. a megrendelt terméket alapos ok nélkül nem veszi át. 

b. az ellenérték megfizetésével a megintést követően, neki felróhatóan további 5 napon túli 

késedelembe esik. 

ii. amennyiben Eladó: 

a. a jelen szerződésben meghatározott érvényesíthető késedelmi kötbérmértéket eléri, 

b. az általa teljesített termék a Vevőnek vagy harmadik személynek (kivéve a nem 

rendeltetésszerű Vevői tárolást és felhasználást) kárt okoz, 

c. adószámát törlik, 

d. bármilyen a jelen szerződés tárgyát képező tevékenységre vonatkozó jogszabályi vagy 

egyéb feltételt elveszti, 

e. jogerősen felszámolási eljárás indul ellene, vagy végelszámolás iránti kérelmet nyújt be, 

vagy egyéb módon a cégjegyzékből való törlési eljárás indul ellene, 

f. tevékenységével veszélyezteti vagy kizárja a támogatás egészének felhasználását, 

g. jogszabályban meghatározott ok bekövetkezik. 



 

 

44. Vevő a szerződést felmondhatja (attól elláthat) ha: 

b. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

c. 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 

d. 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. 

57. Vevő köteles a szerződést felmondani – adott esetben olyan határidővel, hogy a működéséhez 

szükséges termékek beszerzéséről gondoskodni tudjon - ha 

58. 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. 

59. 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. 

60. Jelen fejezetben foglalt esetben Eladó a szerződés megszűnésig teljesített termékek 

ellenértékére jogosult (kivéve elállás esetét). 

61. Bármelyik fél kötelezettsége, hogy szerződésszegés esetén a másik fél figyelmét felhívja 

megfelelő határidő tűzésével a szerződésszegés megszüntetésére. Nem terheli a megintés 

kötelezettsége a felet, ha az olyan súlyú, hogy ez nem várható el tőle.  

62. Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködnek, a felmerülő 

problémákról egymást haladéktalanul értesítik. 

63. Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható módon 

igazoló módon tehetik meg érvényesen. A felek a fentieken értik az elektronikus levelezés (e-mail) és 

a fax formáját is) 

64. Felek képviseletére (jognyilatkozat tételére) az ott megjelölt esetleges korlátozásokkal az 

alábbi személyek jogosultak kizárólagosan: 

 

Vevő részéről: 

Név, beosztás:. ........................................................ 

Elérhetőségei (levélcím, tel, fax): ..... 

Jognyilatkozat korlátozása: ----- 

Név, beosztás:  

Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) :  



 

 

Jognyilatkozat korlátozása: … 

Név, beosztás: ….............................................  

Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) : 

Jognyilatkozat korlátozása: … 

Eladó részéről: 

Név, beosztás: …........................................................ 

Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) : 

Jognyilatkozat korlátozása: 

Név, beosztás: …........................................................ 

Elérhetőségei (levélcím, tel, fax): 

Jognyilatkozat korlátozása: 

65. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen szerződés keretein belül a 

másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra 

hozatalát jogszabály, továbbá végrehajtható bírósági vagy hatósági döntés előírja. 

66. A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti 

illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen szerződés alapjául 

szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály 

szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 

67. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) teljesülése esetén, 

írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – 

módosul az alábbi esetekben: 

- felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba 

bejegyzés napjával, 

- felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása 

esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, amennyiben a Kbt. ezt 

egyebekben nem zárja ki. 

68. Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a vitás kérdést megkísérlik peren kívüli békés úton 

rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. Amennyiben az 

egyeztetés nem vezet eredményre, úgy jelen szerződésből eredő jogvitájuk tekintetében kikötik a 

Vevő székhelye szerinti bíróság/törvényszék kizárólagos illetékességét. 

69. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens 

jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával 

ellentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további 

jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű 

jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell 

megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely 

rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt 

szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 



 

 

70. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó nem fizet, illetve számol 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 Eladó 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

71. Fentiek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Eladó tulajdonosi 

szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti ügyletekről a 

Vevőt haladéktalanul értesíti. 

72. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Kbt, valamint a Kbt. által biztosított körben a 

Polgári Törvénykönyv, és a – beszerzés tárgya szerint – vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 

73. Jelen szerződés elválaszthatatlan részé képezi – fizikailag nem csatolva - a közbeszerzési eljárás 

iratanyaga, kivéve döntések és döntéselőkészítő anyagok. 

 

………., 2018.  …………………………….. 

 

 

 

………………………………………………….  ………………………………………………… 

                              Vevő       Eladó 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IRATOK 
VONATKOZÁSÁBAN 

 

 Oldalszám 

Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1. sz. melléklet)  

Felolvasólap (2. sz. melléklet)  

Ajánlati nyilatkozat – Kbt. 66. § (2) (3/a. melléklet) (Eredeti, arra feljogosított 
személy(ek) által aláírt nyilatkozat nyújtható be.),  

Ajánlati nyilatkozat – Kbt. 66. § (4) bekezdése (3/b sz. melléklet), és Kbt. 66. § 
(6) bekezdése alapján, nyilatkozat alvállalkozókra vonatkozóan, nyilatkozat 
alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában (3/d sz. 
melléklet) 

 

Nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint a kizáró okok hiányára 
vonatkozóan és az alkalmassági követelmények teljesüléséről (3/c. sz. 
melléklet) 

 

AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK, 
IGAZOLÁSOK 

 

Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági 
szereplő cégjegyzésre jogosult, ajánlatban csatolt nyilatkozatot, dokumentumot 
aláíró képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája. 

 

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre 
jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott 
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás foglalva (7. sz. melléklet) 

 

Konzorciumi megállapodás 
A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell: 

 a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá 
kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését; 

 a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag 
részéről; 

ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a 
tagok és a vezető között; a számlázás rendjét 

 

Nyilatkozat a kapacitást rendelkezésre bocsátó részéről, Kbt. 65. § (7) 
bekezdés szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó 
okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 
alatt. (adott esetben). 

 

Részletes ártáblázat  

Nyilatkozat változásbejegyzésről (6. számú melléklet)  

ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN) 
önálló 

mellékletb
en 

Üzleti titok indoklása  

AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK 
(ADOTT ESETBEN) 

 



 

 

+ az ajánlathoz csatolni kell a papír alapú példány képolvasó készülékkel 
készült CD-re vagy DVD-re írt 1 db elektronikus másolati példányát! 

 

 

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT BENYÚJTANDÓ IRATOK 
VONATKOZÁSÁBAN 

Az Ajánlattevőnek csak akkor kötelező benyújtani, amennyiben ajánlatkérő külön felhívja ezen 
dokumentumok becsatolására. 
 

 

 Oldalszám 

KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, 
IGAZOLÁSOK 

 

Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan ajánlattevő, alvállalkozó 
és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (4/A. 
sz. melléklet) 

Pénzmosásról szóló törvény 3. § 3. § 38. pontja szerint definiált valamennyi 
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó 
nyilatkozatot szükséges benyújtani; (4/B. sz. melléklet) 

 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT 
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

 

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) 
bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell az ajánlattételi felhívás megküldését 
megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános 
forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a 
közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, 
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak; A 
19. § (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni; 
(9. Melléklet) 

 

MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT 
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

 

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás 
megküldésétől - visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak 
ismertetését 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-ában meghatározott formában 
igazolva, ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést 
kötő másik féltől származó referencia igazolással; (7. melléklet) 

 

nyilatkozat/referenciaigazolás az alábbiakat tartalmazza: 

 a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, elérhetőségét 

 szállítás mennyisége, az ellenszolgáltatás összege, 

 a teljesítés idejét, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és 
befejezési dátum megadásával, 

 a teljesítés helyét; 

 a szállítás tárgya; 

 nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt-e. 

 

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1)  



 

 

bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell azoknak a szakembereknek 
(szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a 
megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk 
ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.  

Csatolandó dokumentumok: 

— szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, amelyből kiderül, 
hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli az ajánlattevő (8. sz. melléklet); 

—képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata; 

— a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.(10. sz. melléklet) 

 

ISO 9001 vagy azzal egyenértékű  szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszerét 
igazoló tanúsítvány vagy a minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai, 
valamint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén amennyiben 
bármely dokumentum a szerződés teljesítése során érvényét veszíti, gondoskodik 
annak megújításáról, érvényben tartásáról. 

 

 

 
 



 

 

2. számú melléklet 

FELOLVASÓLAP 

(önálló ajánlattétel esetén) 

1. Ajánlattevő 

Név:   

Székhely:   

Telefon:     

Fax:   

E-mail:   

 

3. Ajánlattétel tárgya: „Hússütő üzemhez szükséges technológiai eszközök beszerzése 

adásvételi szerződés keretében (VP-3-4-2.1-15)” 

4. Ajánlat: 

 

 

értékelési szempont Ajánlat 

Vételár (nettó HUF) Nettó ….,- Ft 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy 
szabályszerűen meghatalmazott képviselő 

aláírása) 



 

 

3/A sz. melléklet 

 

AJÁNLATI NYILATKOZAT1 

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő 
megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt 
nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében 
kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a HALASI KEBPRO KFT., mint 
Ajánlatkérő által „Hússütő üzemhez szükséges technológiai eszközök beszerzése adásvételi 
szerződés keretében (VP-3-4-2.1-15)”  tárgyban megindított közbeszerzési eljárással 
összefüggésben. 
 
A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meghatározott - 
általunk teljes körűen megismert - dokumentumokon alapszik. 
 
A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket 
maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon rögzített ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy 
ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az eljárást megindító felhívásban megjelölt 
időpontig fenntartjuk. 

 
Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező 
szerződéstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel teljesítjük. 
 

Nyilatkozom továbbá az ISO 9001 vagy azzal egyenértékű  szabvány szerinti minőségbiztosítási 
rendszerét igazoló tanúsítvány vagy a minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai 
vonatkozásában, hogy nyertességem esetén amennyiben bármely dokumentum a szerződés 
teljesítése során érvényét veszíti, gondoskodom annak megújításáról, érvényben tartásáról. 

 
 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 ____________________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

                                                           
1

 

 

 Közös ajánlattétel esetén, külön-külön szükséges benyújtani, ajánlattevőnként. 



 

 

3/B. számú melléklet 

AJÁNLATI NYILATKOZAT2 

 
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő 
megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt 
nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében 
kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a HALASI KEBPRO KFT., mint 
Ajánlatkérő által „Hússütő üzemhez szükséges technológiai eszközök beszerzése adásvételi 
szerződés keretében (VP-3-4-2.1-15)”  tárgyban megindított közbeszerzési eljárással 
összefüggésben. 
 

A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy vállalkozásunk a kis- és középvállalkozásokról, 

fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint ……………………………………-vállalkozásnak3 

minősül / vállalkozásunk nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 

törvény hatálya alá4. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 ____________________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                           
2
Közös ajánlattétel esetén, külön-külön szükséges benyújtani, ajánlattevőnként. 

3mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a jogszabály 
rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni. 

4 A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni. 



 

 

3/c. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint a kizáró okok hiányára vonatkozóan és az alkalmassági 
követelmények teljesüléséről5 

 

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő 
megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt 
nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében 
kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a HALASI KEBPRO KFT., mint 
Ajánlatkérő által „Hússütő üzemhez szükséges technológiai eszközök beszerzése adásvételi 
szerződés keretében (VP-3-4-2.1-15)”  tárgyban megindított közbeszerzési eljárással 
összefüggésben nyilatkozom, 
hogy az ajánlatkérő által tárgyi eljárás ajánlattételi felhívásában megnevezett kizáró okok - a Kbt. 62. 
§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont - az általam képviselt szervezet, továbbá a szerződés 
teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozó/alvállalkozók, kapacitást nyújtó szervezetet tekintetében nem 
állnak fenn, továbbá az előírt alkalmassági feltételeknek mindenben megfelel. 

Tudomásul veszem, hogy  

 a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, valamint 
 az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó  

részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatokat az 
alkalmassági követelmények benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti 
felhívására vagyok köteles benyújtani. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 ______________________________ 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
 meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                           
5 Amennyiben alkalmasságát - választása szerint - nyilatkozattal kívánja igazolni. 



 

 

 

3/d. sz. melléklet 

AJÁNLATI NYILATKOZAT6 

 
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő 
megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt 
nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében 
kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a HALASI KEBPRO KFT., mint 
Ajánlatkérő által „Hússütő üzemhez szükséges technológiai eszközök beszerzése adásvételi 
szerződés keretében (VP-3-4-2.1-15)”  tárgyban megindított közbeszerzési eljárással 
összefüggésben. 
 
Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban 

meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe7: 
 

A közbeszerzés azon része, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánok 
igénybe venni: 

 

 

 
Nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem kívánunk igénybe venni alvállalkozót.  
 
 
2. Nyilatkozom a Kbt. 66 § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a fent megnevezett részek 

tekintetében az ajánlat benyújtásakor az alábbi alvállalkozók ismertek:  
 
 
 

A közbeszerzés azon része, 
amelyre az ismert alvállalkozót 
igénybe kívánom venni 

Az alvállalkozó megnevezése 
(név, székely, adószám) 

  

  

 

                                                           
6
Közös ajánlattétel esetén, külön-külön szükséges benyújtani, ajánlattevőnként. 

7 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy kérjük aláhúzni szíveskedjen, hogy „Nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem 
kívánunk igénybe venni alvállalkozót.” 

 



 

 

 
3. Nyilatkozom a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az alábbi kapacitást nyújtó szervezet(ek)et 

kívánjuk igénybe venni8: 
 

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 
(név, székhely, adószám 

Az alkalmassági feltétel, 
amelynek igazolásához a 
kapacitást nyújtó szervezet 
erőforrására támaszkodik (a 
felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölése) 

  

  

 
 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 ____________________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

                                                           
8 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”  



 

 

 

 

 
4/A. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

a kizáró okok vonatkozásában 

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) 
……………….………………….............................................................. (székhely: 
………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre 
jogosult képviselője HALASI KEBPRO KFT., mint Ajánlatkérő által „Hússütő üzemhez szükséges 
technológiai eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében (VP-3-4-2.1-15)”  tárgyban 
kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában: 
 
Az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontban 
meghatározott kizáró okok hatálya alá.9 
 
Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-
k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat, 
kapacitást nyújtó szervezetet.  
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

   

 
 

                                                           
9 Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az 
ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az 
ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 

 



 

 

 

4/B. számú melléklet 
NYILATKOZAT 

a kizáró okok vonatkozásában 

 
Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) 
……………….………………….............................................................. (székhely: 
………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre 
jogosult képviselője a HALASI KEBPRO KFT., mint Ajánlatkérő által „Hússütő üzemhez szükséges 
technológiai eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében (VP-3-4-2.1-15)”  tárgyban 
kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában: 
 
Alulírott ajánlattevő10 
az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált 
valamennyi tényleges tulajdonosról11: 

 
neve: ____________________, állandó lakóhelye: ____________________12 
 
vagy 

 

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. 
pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosait megnevezni 
nem tudjuk.  

 
 
   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                           
10 Megfelelő válasz aláhúzandó! 
11A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) 
vagy d) alpontja : 

38. tényleges tulajdonos: 
 
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a 

Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati 
jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést 
gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, 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, 
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) 

bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik; 
d) alapítványok esetében az a természetes személy, 
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már 

meghatározták, 
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vag 
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt 

százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, 
 

 
12 Szükség esetén bővíthető! 



 

 

5. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott………………….mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) 
…………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………… (ajánlattevőt nyilvántartó 
cégbíróság neve), ………………………(ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében 
kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése) kijelentem, hogy a(z) HALASI 
KEBPRO KFT., mint Ajánlatkérő által „Hússütő üzemhez szükséges technológiai eszközök 
beszerzése adásvételi szerződés keretében (VP-3-4-2.1-15)”  tárgyban megindított közbeszerzési 
eljárásban kijelentem, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni: 

Szakember neve Szakember képzettsége 

  

  

 

Az itt feltüntetett szakember képzettségének bemutatását az ajánlatban csatolt tartalmazzák. 

 

Kelt:   

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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6.számú melléklet 

 
NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL 

 
Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 
________________________________ (székhely:__________________________________) 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott13 képviselője a HALASI KEBPRO KFT., mint 
Ajánlatkérő által „Hússütő üzemhez szükséges technológiai eszközök beszerzése adásvételi 
szerződés keretében (VP-3-4-2.1-15)”  tárgyban indított közbeszerzési eljárás során az alábbiak 
szerint. nyilatkozom a változásbejegyzés vonatkozásában 

 
Nyilatkozom, hogy nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás14 
 
Vagy 
 
Nyilatkozom, hogy változásbejegyzési eljárás van folyamatban15 
 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolom a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolás is. 
 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy 
szabályszerűen meghatalmazott képviselő 

aláírása) 

                                                           
13

 

 

 
  Kérjük aláhúzással jelölni! 
14 
  Megfelelő válasz aláhúzandó! 
15 
  Megfelelő válasz aláhúzandó! 



40 

7. számú melléklet 

 

MEGHATALMAZÁS 

 

Alulírott ____________________, mint a(z) ________________________________________ 
(székhely: ______________________________) ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság 
igazolására igénybe vett más szervezet  cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel 
meghatalmazom ____________________ (szig.z.: __________; szül.: __________; an.: 
__________; lakcím: ______________________________), hogy a(z) HALASI KEBPRO KFT., 
mint Ajánlatkérő által „Hússütő üzemhez szükséges technológiai eszközök beszerzése 
adásvételi szerződés keretében (VP-3-4-2.1-15)”  tárgyban készített ajánlatunkat aláírásával 
lássa el, közbeszerzési eljárás során helyettem és nevemben teljeskörűen eljárjon. 
 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 ______________________________ ______________________________ 
 (meghatalmazó cégjegyzésre jogosult (meghatalmazott aláírása) 
 képviselőjének aláírása) 
 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Aláírás: Aláírás: 

Név: Név: 

Lakcím: Lakcím: 



 

8. számú melléklet 
NYILATKOZAT 

a  321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől - visszafelé számított három év 
legjelentősebb szállításairól 

 
Alulírott ………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) cégjegyzésre 
jogosult/meghatalmazott képviselője16  ezennel kijelentem, hogy a(z)……………………………… mint ajánlattevő/ az alkalmasság igazolására igénybe vett 
más szervezet17 az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított  három évben az alábbi szállításokat teljesítette: 
 

Szerződést kötő 
másik fél 

(neve, székhelye, 
referenciát igazoló 

személy neve, 
telefonszáma, e-mail 

címe) 

Teljesítés ideje 
(időtartama, -tól 
–ig, év, hónap, 

nap 
pontossággal) 

kezdési és 
befejezési 

dátum 
megadásával  

szállítás tárgya 

szállítás 
mennyisége, az 
ellenszolgáltatás 

összege 

teljesítés 
helye 

A teljesítés az 
előírásoknak és a 

szerződésnek 
megfelelően 

történt? 
(igen/nem) 

A saját 
teljesítés 
mértéke 

       

       

       

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 ______________________________ 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
     meghatalmazott képviselő aláírása)

                                                           
16 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni! 
17 A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! 



 

9. számú melléklet 
NYILATKOZAT 
az árbevételről 

 
 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján 
 
 
 
Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. 
(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője18  
ezennel kijelentem, hogy a(z)……………………………… mint ajánlattevő/közös ajánlattevő/ az 
alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet19 a HALASI KEBPRO KFT., mint Ajánlatkérő 
által „Hússütő üzemhez szükséges technológiai eszközök beszerzése adásvételi szerződés 
keretében (VP-3-4-2.1-15)  tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az ajánlattételi felhívás 
megküldését megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános 
forgalmi adó nélkül számított - árbevételünk, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából 
származó - általános forgalmi adó nélkül számított ) árbevételünk az alábbiak szerint alakult: 
 

 

Év 
Teljes nettó árbevétel Közbeszerzés tárgyából származó 

árbevétel (ÁFA nélkül) 

201…   

201…   

201…   

Összesen:   

 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 
 …...……………………………………….. 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
 meghatalmazott képviselő aláírás

                                                           
18 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 

19 A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! 
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10. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

a szakember rendelkezésre állásáról 

 

Alulírott ……………………………………, mint a(z) ……………………………………… 
ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet 20 által ajánlott 
……………. 21 szakember kijelentem, hogy részt veszek a TRAFALGAR HALASI KEBPRO 
KFT., mint Ajánlatkérő által „Hússütő üzemhez szükséges technológiai eszközök beszerzése 
adásvételi szerződés keretében (VP-3-4-2.1-15)”  tárgyú közbeszerzési eljárásban.  

 
Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat keretében való, személyem bemutatásáról tudomásom van, 
ehhez kifejezetten hozzájárulok, az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és 
dolgozni kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban, 
melyre vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották. 

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, a fent jelzett időszakra 
vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból 
akadályozná. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  

……………………………... 
saját kezű aláírás 

 

                                                           
20 A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! 

21 Kérjük a nyilatkozatban az eljárást megindító felhívás Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2. 
pontjában meghatározott pozíciókat adják meg! 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Külön mellékletben csatolva 
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