AJÁNLATKÉRÉSI
DOKUMENTUMOK
SEGÉDLET AZ AJÁNLATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

Ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek beszerzése a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóság részére adásvételi szerződés keretében saját forrásból, illetve a KEHOP-4.2.0-152016-00003, KEHOP-4.1.0-15-2016-00020, KEHOP-4.1.0-15-2016-00021, KEHOP-4.1.0-15-201600026, KEHOP-4.1.0-15-2016-00038, KEHOP-4.1.0-15-2016-00050, KEHOP-4.1.0-15-2016-00057,
KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosítószámú projektek keretében

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V.25.) MvM rendelet 6. § (4) – (6)
bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve aláírásommal és a névjegyzékbe vétel során kapott lajstromszámot feltüntető
pecséttel látom el a közbeszerzési eljárás során keletkezett, a (6) bekezdésben meghatározott dokumentumokat:
a) a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és – a műszaki tervdokumentáció és az árazatlan költségvetés kivételével –
a közbeszerzési dokumentumokat,
b) – elektronikusan benyújtott és felbontott ajánlatok esetében az elektronikus rendszer által generált bontási jegyzőkönyv
kivételével – a bontási jegyzőkönyvet, a bírálóbizottsági munkáról készült jegyzőkönyvet és
c) az összegezést, összegezéseket.
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AZ ELJÁRÁS ALAPADATAI
Eljárás tárgya: Ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek beszerzése a Balaton-

felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére adásvételi szerződés keretében saját forrásból, illetve a
KEHOP-4.2.0-15-2016-00003,
KEHOP-4.1.0-15-2016-00020,
KEHOP-4.1.0-15-2016-00021,
KEHOP-4.1.0-15-2016-00026,
KEHOP-4.1.0-15-2016-00038,
KEHOP-4.1.0-15-2016-00050,
KEHOP-4.1.0-15-2016-00057, KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosítószámú projektek keretében
Eljárás típusa: Nyílt közbeszerzési eljárás a Kbt. 81. §-a alapján
Ajánlatkérő
Neve:
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Címe:
8229 Csopak, Kossuth L. u. 16.
Telefonszáma:
+36 87 555 260
Faxszáma:
+36 87 555 261
E-mail címe:
bfnp@bfnp.hu
Kapcsolattartó:
Puskás Zoltán igazgató
(a továbbiakban: ajánlatkérő)
Az eljárás lefolytatásával megbízott
Neve:
Arzano Management Kft.
Címe:
1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 1. em.
Telefonszáma:
+ 36 30 281 34 19
E-mail címe:
gordos.livia@arzano.hu
Kapcsolattartó:
Gordosné Dr. Fekete Lívia
(a továbbiakban: lebonyolító).
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
1.

2.

3.

A jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: EKR rendelet) alapján kerül lebonyolításra. Ajánlatkérő rögzíti, hogy mind az Ajánlati
felhívás, mint a Dokumentáció vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadóak.
Ajánlattevőnek a Kbt-ben, az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező
okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell
ajánlatát benyújtania.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel ajánlattevők figyelmét az EKR rendelet 13. § (2)-(3)-(4) bekezdéseire:
(2) Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy
részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében
az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett
nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a
meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa
elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők
Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.
(3) Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi
jelentkezésben csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A
meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők
képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő
nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők, vagy részvételre jelentkezők képviseletében
eljárhat.
(4) Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn vagy részvételre jelentkezőn kívüli más
szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó
okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban, vagy
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4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.

több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni kell – az ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt
igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.
Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlati felhívásban foglaltakat, ezért
hangsúlyozzuk, hogy az ajánlati dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendő. Amennyiben
ellentmondás található az iratanyagok tartalma között, úgy elsősorban a Kbt., másodsorban az Ajánlati
felhívás, harmadsorban a jelen Ajánlatkérési dokumentáció rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az ajánlati felhívás és jelen dokumentáció gondos
áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, követelmény, kikötés, a beszerzés
tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás–kérésre adott
ajánlatkérői válaszok figyelembevétele.
Ajánlattevő köteles az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és ajánlatkérő által – a teljesítéssel
kapcsolatban – szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni.
Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges információk
megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei ajánlattevőt terhelik. Ajánlatkérő az ajánlattételi
határidő lejártát követően nem veszi figyelembe ajánlattevőnek – a pontos információk hiányára
hivatkozó – ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét.
Az ajánlathoz szükséges pontos és egyértelmű információk beszerzését szolgálja a jelen
dokumentációban részletezett tájékoztatás-kérés lehetősége.
Ajánlattevőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett – az ajánlati felhívásban, a
dokumentációban és az ajánlattevők kérdésire adott válaszokban meghatározottaknak megfelelően kell
az ajánlatot elkészítenie. Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha
ajánlattevő ajánlatát hibásan, vagy hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az tartalmilag,
formailag nem felel meg az ajánlati felhívásban, jelen dokumentációban, és az ajánlattevők kérdéseire
adott válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek, illetőleg ezeket a hiánypótlás
keretében nem korrigálja.
Jelen eljárásban megajánlott termékeknek (gépjárművek) teljes mértékben meg kell felelniük a
specifikációban (a termékek specifikációját hiánytalanul tartalmazza az ajánlati felhívás II.2.4) pontja,
RÉSZENKÉNT!) foglaltaknak. A részletes specifikációban – egyes esetekben – esetleg meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozások, fantázianevek, márkajelzések a 321/2011. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3)
bekezdésének értelmében csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek.
Ajánlatukban „azzal egyenértékű” megajánlás is lehetséges.
Az ajánlatban közölt információk kizárólag jelen közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
keretében kerülnek felhasználásra.
Ajánlattevők az ajánlati dokumentációt bizalmasan kötelesek kezelni, azt kizárólag a jelen eljárás
keretében lehet felhasználni.
RÉSZLETES AJÁNLATI FELTÉTELEK

1.

Az eljárással kapcsolatos fontosabb időpontokat az ajánlattételi felhívás tartalmazza, a határidők
számítására a Kbt. 48. §-ában meghatározott rendelkezések irányadók. A felhívásban megadott határidők
– így az ajánlattételi határidő is – közép-európai idő (CET) szerint értendők.

2.

Üzleti titok
A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített
módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat
tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából
aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz
indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat
nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági
szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül
megfogalmazásra.
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A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki
számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27.
§ (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási
koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó
információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a
leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai
ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti
titokká nyilvánításnak.
Ajánlattevő az EKR rendelet 11. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kbt. 44. §-ának alkalmazása
során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót
alkalmazza.
3.

Alkalmazandó jogszabályok
A jelen ajánlati dokumentumokban nem, vagy nem kellő mélységben szabályozott kérdésekben a
vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, mindenekelőtt a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és az EKR
rendelet rendelkezései az irányadók.
Ha rendelet vagy utasítás olyan szabályokat tartalmaz a szerződéskötés folyamatára, előzményeire,
feltételeire, szerződés kötelező tartalmi elemeire vagy szerződés teljesítésére vonatkozóan, melyek nem
egyeztethetők össze a Kbt. rendelkezéseivel, akkor a Kbt. hatálya alá tartozó ügyekben kizárólag a Kbtt kell alkalmazni.
Az ajánlat elkészítése

1.

A dokumentumok kiegészítése, tájékoztatás
Az ajánlati felhívásban és jelen dokumentumokban foglaltak értelmezésére, pontosítására szolgál az
ajánlattevők kiegészítő (értelmező) tájékoztatáskérési lehetősége. Ennek során az ajánlatkérő által adott
válaszok nem eredményezhetik az ajánlati felhívásban és jelen dokumentumokban foglalt rendelkezések
módosítását.
Az ajánlattevő a Kbt. 56.§ (1) bekezdése alapján, írásban az ajánlati felhívásban meghatározott címen
az EKR rendszeren keresztül, további tájékoztatást kérhet az ajánlat elkészítéséhez szükséges bármely
információ tekintetében.
Ajánlattevő köteles ajánlatát a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével elkészíteni és
benyújtani.

2.

Az ajánlattételi felhívás és/vagy az ajánlati dokumentumok módosítása, visszavonása
Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult módosítani az ajánlati felhívásban,
illetve az ajánlati dokumentumokban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekről ajánlatkérő
egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja az ajánlattevőket és szükség esetén – az ajánlattételhez szükséges
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megfelelő időtartam biztosítása érdekében – az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja. Ajánlatkérő a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentumokat is megküldi. (55. §)
Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult visszavonni az ajánlati felhívást.
Ajánlatkérő a visszavonásról egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja az ajánlattevőket. (Kbt. 53. §)
3. Az ajánlatok módosítása és visszavonása
Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati kötöttség beálltáig vonhatja vissza. (Kbt. 53. § (8) bekezdés).
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás ajánlattételi határidő utáni visszavonásával összefüggő kárát a Ptk.
szerint érvényesítheti.
4.

Az ajánlattétel költségei
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattevő viseli, ezekkel
kapcsolatban az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé.
Ajánlattevő az ajánlattal kapcsolatos költségeinek megtérítését semmilyen jogcímen nem követelheti
ajánlatkérőtől. Az ajánlatkérő nem téríti meg az ajánlattevőnek vagy az ajánlat elkészítésével
összefüggésben felmerült kiadásait. Az ajánlat elkészítéséért díj nem számítható fel az ajánlatkérő vagy
az ajánlatkérő képviselőjével szemben.

5.

Az ajánlat pénzneme
Az ajánlattevő ajánlatában az árat kizárólag HUF-ban határozhatja meg.

6.

Az ajánlat nyelve
Az ajánlat nyelve kizárólag a magyar.
Nem magyar nyelvű dokumentumok esetén ajánlatkérő bármely fordító cég, iroda által készített
fordítást, továbbá az ajánlattevő által készített fordítást is elfogad, amelyen kérjük feltüntetni a
„Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fordítás tartalma az eredeti dokumentum
tartalmával mindenben megegyezik.” szöveget, valamint cégszerű aláírást.

7.

Alkalmasság igazolása más szervezet (vagy személy) kapacitásaira támaszkodva
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8)
bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,
amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
(8) Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához
felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

8.

Az ajánlatok benyújtási határideje
Az ajánlat az EKR rendszeren keresztül nyújtható be.
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Az ajánlatokat legkésőbb az ajánlati felhívásban meghatározott határidőig kell az EKR rendszeren
keresztül benyújtani.
9.

Késedelmes ajánlatok
Az EKR rendszer minden olyan ajánlatot, amelyet az Ajánlatkérő általa előírt ajánlat-benyújtási
határidőn túl kap meg, érvénytelennek nyilvánít.

10.

Az ajánlatok felbontása
Az ajánlatok felbontása automatikusan az EKR rendszeren keresztül történik az EKR rendelet 15.§ (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Az ajánlatnak vagy részvételi jelentkezésnek az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő lejártának
időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi úgy,
hogy a bontás időpontjában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára
hozzáférhetővé válnak.
Az elektronikusan benyújtott ajánlat vagy részvételi jelentkezés esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése
szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal,
ahogyan azok az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szerepelnek - az ajánlattevők vagy részvételre
jelentkezők részére elérhetővé teszi.
Az EKR rendszer az ajánlatok felbontásáról és a bontási eljárás során lezajlott lényeges eseményekről,
jognyilatkozatokról jegyzőkönyvet készít, amelyet Ajánlatkérő az EKR rendszeren keresztül öt napon
belül megküld az ajánlattevők részére.

11.

Az egységes európai formanyomtatvány tartalmi követelményei
Az ajánlattevők az egységes európai formanyomtatványban kötelesek a kizáró okok és az alkalmassági
kritériumok, továbbá az értékelés tekintetében a kapcsolódó jogszabályi rendelkezésekben, ajánlati
felhívásban, továbbá a jelen dokumentumok formanyomtatványaiban meghatározott adatokat
megjelölni.

12.

Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények

1.

Az ajánlattétel formája és aláírása
Az ajánlatokat (a mellékletekkel együtt) az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.

EKR ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Felhívjuk T. Ajánlattevők figyelmét az EKR alkalmazásával kapcsolatosan az alábbiakra:
az eljárásban való részvétel során különös tekintettel legyenek a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet
szabályaira azok között is különösen:
- 10. § (1)-(4) bekezdései:
10. § (1) Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a
közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az
EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra a
nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű
elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó
elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban
– a (4) bekezdésben foglalt eset kivételével – nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását.
(2) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat
megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az
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ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben
elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más
nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben, és az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben,
ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell
tekinteni.
(3) Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által
hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír alapon hitelesített
dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, ahol a papír alapon vagy
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző
vagy szakmai, illetve gazdasági kamara – legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy
bélyegzővel – elektronikusan látta el hitelesítéssel.
(4) Az ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdésétől eltérően elektronikus eljárás esetén azt írhatja elő, hogy
az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen
garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen
meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat
követelményeinek.
- 11. § (1)-(4) bekezdései:
11. § (1) Az EKR-ben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként
kell létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles
az ajánlat részeként kitölteni.
(2) Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire
vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő
– ha azt nem tartja szükségesnek – nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni,
hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt
dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem
olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha
az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó
szabályaira figyelemmel kell eljárni.
(3) Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire
vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az
ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver
megnevezésére. Az ajánlatkérő – ha a közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem rendelkezik –
csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok
olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a
dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az
érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel
kell eljárni.
(4) A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó
dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.
- 12. § (2) bekezdése:
(2) Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében
nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a
gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben
az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri
figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban
benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi
követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési
eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
- 14. § (1)-(3) bekezdései:
14. § (1) Ahol a Kbt. a felhívás kötelező tartalmi elemeként a közbeszerzési dokumentumok elektronikus
elérhetőségének megjelölésére utal [Kbt. 50. § (2) bekezdés c) pont, 84. § (1) bekezdés c) pont, 92. § (1)
bekezdés c) pont, 94. § (4) bekezdés c) pont], ez alatt az EKR-ben folytatott eljárások tekintetében azt az
információt kell érteni, hogy a közbeszerzési dokumentumok az EKR-ben milyen elérhetőségen érhetőek
el.
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(2) Ahol a Kbt. a felhívás kötelező tartalmi elemeként az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának
címére utal [Kbt. 50. § (2) bekezdés p) pont, 92. § (1) bekezdés e) pont, 119. § (2) bekezdés k) pont], ez
alatt az EKR-ben folytatott eljárások tekintetében az EKR internetcímét kell érteni.
(3) Ahol a Kbt. a felhívás kötelező tartalmi elemeként az ajánlatok felbontásának helyére utal [Kbt. 50. §
(2) bekezdés r) pont, 94. § (4) bekezdés b) pont, 105. § (3) bekezdés j) pont, 119. § (2) bekezdés m) pont],
ezt az információt az EKR-ben folytatott eljárások tekintetében csak abban az esetben kell feltüntetni, ha
a 3. §-ban foglalt valamely okból nem elektronikusan történik az ajánlattétel.
- 15. § (1), (6) és (8) bekezdései: ezen rendelkezéseknek Ajánlatkérő eleget tesz, illetve a rendelkezések
egy része tárgyi eljárásban nem releváns.
Az ajánlattal szemben támasztott tartalmi követelmények
Ajánlattevőnek ajánlatában az alábbi táblázatban felsorolt dokumentumokat kell szerepeltetni,
amennyiben a dokumentumokban leírtak alapján az adott nyilatkozat, igazolás, egyéb dokumentum az
ajánlattevőre, alvállalkozójára, illetőleg a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre vonatkozik. Az
ajánlatban benyújtott dokumentumoknak meg kell felelni a táblázatban részletezett tartalmi és formai
követelményeknek.
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NYILATKOZATMINTÁK

AZ AJÁNLATBAN CSATOLANDÓ NYILATKOZATOK ÉS IGAZOLÁSOK
Tartalomjegyzék
(oldalszámokkal ellátva)
Felolvasólap: EKR űrlap szerint
Ajánlattételi nyilatkozat Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint: EKR űrlap szerint
Részletes műszaki leírás és prospektus a megajánlott gépjárműről
Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése és Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja alapján
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdés:
(4) Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn vagy részvételre jelentkezőn kívüli más
szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó
okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban, vagy
több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni kell – az ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
A 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 a Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerinti esetben
Közös ajánlattevők nyilatkozata a Kbt. 35. § (2), valamint 66. § (2) bekezdése vonatkozásában
/Közös ajánlattétel esettén/
Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdése alapján a 9. § (3) bekezdése szerinti ügykörben ellenjegyzett aláírás minta másolata
Közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás /Meghatalmazás alapján
történő nyilatkozattétel esetén/
Nyilatkozat változás bejegyzési eljárásról EKR űrlap szerint
Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által
megküldött igazolás – amennyiben a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban
/Változásbejegyzési eljárás esetén/
Ajánlattevő által kitöltött és aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum (az előírt kizáró okok
fenn nem állására, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében)
Alkalmasság tekintetében megjelölt más szervezet (kapacitás) által kitöltött és aláírt egységes európai
közbeszerzési dokumentum (az előírt kizáró okok fenn nem állására, valamint az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés tekintetében) a Kbt. 67.§ (3) bekezdés tekintetében
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt.67. § (4) bekezdés alapján EKR űrlap szerint
Nyilatkozat a felelős fordításról (adott esetben)
Nyilatkozat az elektronikus ajánlat egyezőségéről
Kereskedelmi ajánlat: ajánlattevő csatoljon cégszerűen aláírt kereskedelmi ajánlatot, melyen
tételenként soronként feltünteti a gépjármű nettó ajánlati árát továbbá a forgalomba helyezés egyes
költségeit (regisztrációs adó, üzembe helyezés díja, forgalomba helyezés költsége stb.) Azon részek
esetében, ahol több gépjármű kerül megajánlásra (1. és 8. számú részek), ott a termék egységárát, és
egyben nettó ajánlati összárat is kéri megadni Ajánlatkérő!
Részletes műszaki leírás: ajánlattevő csatoljon cégszerűen aláírt részletes műszaki leírást (közbeszerzési
dokumentumok részeként csatolt „Részletes műszaki leírás” kitöltésével) a megajánlott gépjárművekről
RÉSZENKÉNT!!!
AJÁNLATKÉRŐ KBT. 69. § SZERINTI FELHÍVÁSÁRA CSATOLANDÓ, AZ AJÁNLATBA
MÉG NEM KELL BECSATOLNI
Ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozata a Kbt. 62. §
(1) bekezdés a), d), e), f) pontja tekintetében, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.-11. § alapján
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának igazolása abban az esetben, ha az ajánlattevő nem szerepel az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban Art.) szerinti köztartozásmentes adózói
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adatbázisban:

- az illetékes adó és vámhivatal igazolása - amely az eredmény kihirdetésének
időpontját legfeljebb 1 évvel megelőzően kelt;
vagy
- Art. szerinti együttes adóigazolás - amely az eredmény kihirdetésének időpontját
legfeljebb 1 évvel megelőzően kelt. (adott esetben)
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében
a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását kell csatolni. A kizáró ok hiányát
magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az
ajánlatkérő is ellenőrzi. Ha az ajánlattevő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal
igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást is be kell nyújtani. Amennyiben a gazdasági
szereplő Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről
szóló igazolását kell csatolni.
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében.
EKR rendszerben foglalt űrlap szerint
Alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (kapacitás) által kitöltött és aláírt
egységes európai közbeszerzési dokumentum (az előírt kizáró okok fenn nem állására) a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdés alapján
Gazdasági-pénzügyi alkalmasság – EEKD szerinti nyilatkozat benyújtása szükséges az ajánlatban
Műszaki-szakmai alkalmasság – EEKD szerinti nyilatkozat benyújtása szükséges az ajánlatban
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1. sz. iratminta
NYILATKOZAT
a Kbt. 65. § (7) bekezdése és a 66. § (6) bekezdés a) - b) pontja alapján

„Ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek beszerzése a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság részére adásvételi szerződés keretében saját forrásból, illetve a KEHOP4.2.0-15-2016-00003, KEHOP-4.1.0-15-2016-00020, KEHOP-4.1.0-15-2016-00021, KEHOP-4.1.0-152016-00026, KEHOP-4.1.0-15-2016-00038, KEHOP-4.1.0-15-2016-00050, KEHOP-4.1.0-15-201600057, KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosítószámú projektek keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
….… rész vonatkozásában1

Alulírott …………………………...…… (név),mint a(z).…....…………............………… (cégnév, székhely)
ajánlattevő cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője:
1. Nyilatkozunk a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az alkalmassági követelmény(ek)nek más szervezet
vagy személy kapacitására támaszkodva kívánunk megfelelni*:

Kapacitást biztosító
szervezet/személy [Név,
székhely]

Az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével*
azon alkalmassági követelmény(ek),
amelyek igazolása ezen szervezet
erőforrására, vagy arra is
támaszkodunk

Rész megjelölése****

(A táblázat további sorokkal bővíthető.)
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatoljuk a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
VAGY**
Nyilatkozunk, hogy az alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezetet nem kívánunk igénybe
venni.
2. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy a közbeszerzésnek az a része (részei),
amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni:
A közbeszerzés azon része(i), amelynek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………..………………………………
………….
A táblázat további sorokkal bővíthető.
VAGY**
1

Kérjük a rész számának feltüntetését.
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Rész megjelölése****

Nyilatkozunk, hogy a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót nem kívánunk igénybe venni.
3. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja
vonatkozásában ismertetett részek tekintetében az alábbi, már ismert alvállalkozókat vesszük igénybe:
Az igénybe venni
kívánt, már ismert
alvállalkozó (Név,
székhely)

A közbeszerzés azon része(i), amelyek
tekintetében a már ismert
alvállalkozót igénybe kívánjuk venni

Rész-ajánlattételi terület
megjelölése****

(Csak abban az esetben szükséges kitölteni, ha a 2) pont szerint alvállalkozó igénybevételére sor kerül, és
az alvállalkozó már az ajánlat benyújtásakor ismert. A táblázat további sorokkal bővíthető.)
VAGY**
Nyilatkozunk, hogy az igénybe venni kívánt alvállalkozók személye az ajánlattételkor még nem ismert.
Kelt: ……………., 2018. .............. „…”
………………………………
cégszerű aláírás***
* A biztosított kapacitás(ok)at [Gazdasági-pénzügyi, és/vagy Műszaki-szakmai alkalmasság] szükséges
feltűntetni.
** A megfelelő rész kitöltendő/aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő/áthúzandó.
***Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot megtenni külön-külön.
**** A releváns rész vonatkozásában kérjük feltüntetni. Amennyiben kettő vagy több rész vonatkozásában is
azonos tartalmú információ szerepelne, úgy azt egy sorban is elegendő feltüntetni.
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2. sz. iratminta
NYILATKOZAT
KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL ESETÉN

„Ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek beszerzése a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság részére adásvételi szerződés keretében saját forrásból, illetve a KEHOP4.2.0-15-2016-00003, KEHOP-4.1.0-15-2016-00020, KEHOP-4.1.0-15-2016-00021, KEHOP-4.1.0-152016-00026, KEHOP-4.1.0-15-2016-00038, KEHOP-4.1.0-15-2016-00050, KEHOP-4.1.0-15-201600057, KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosítószámú projektek keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
….… rész vonatkozásában2
Alulírottak:
.......................................................... (képviselő neve), mint a(z) ………………………(cégnév, székhely), és
.......................................................... (képviselő neve), mint a(z) ………………………(cégnév, székhely),*
cégjegyzésre jogosult képviselői kijelentjük, hogy a Kbt. 35. §-a alapján közösen ajánlatot teszünk a fenti
tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban.
A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az ajánlati felhívást, az ajánlati dokumentáció
dokumentumait, az esetleges módosításokat, valamint a kiegészítő tájékoztatást, továbbá a
szerződéstervezetben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal
elfogadjuk.
Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – egyetemleges
felelősség- és kötelezettségvállalással az ajánlatunkban közöltek szerinti ellenszolgáltatásért megkötjük és
teljesítjük.
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők, képviseletére, a nevükben történő
eljárásra a ………………………. (cégnév, székhely) ……....………................. (név, telefonszám, faxszám,
e-mail cím) teljes körűen jogosult.
Kelt: ……………., 2018. .............. „…”

……………………………………………
a közös ajánlattevők cégszerű aláírásai
*A közös ajánlattevők számának függvényében további sorokkal bővíthető.

2

Kérjük a rész számának feltüntetését.
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3. sz. iratminta

NYILATKOZAT
a felelős fordításról3

„Ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek beszerzése a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság részére adásvételi szerződés keretében saját forrásból, illetve a KEHOP4.2.0-15-2016-00003, KEHOP-4.1.0-15-2016-00020, KEHOP-4.1.0-15-2016-00021, KEHOP-4.1.0-152016-00026, KEHOP-4.1.0-15-2016-00038, KEHOP-4.1.0-15-2016-00050, KEHOP-4.1.0-15-201600057, KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosítószámú projektek keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
….… rész vonatkozásában4
Alulírott ………..………….…………. (név), mint a(z) ……………….……………. (cégnév, székhely) az
ajánlattevő cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője kijelentem, hogy az ajánlatban becsatolt
fordítás(ok) tartalma mindenben megfelel az eredeti szövegnek, annak tartalmáért felelősséget vállalok.
Kelt: ……………., 2018. .............. „……”
………………………………
cégszerű aláírás

3
4

Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában idegen nyelvről lefordított dokumentumot csatol be.
Kérjük a rész számának feltüntetését.
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4. sz. iratminta
Kereskedelmi ajánlat
(minta)
„Ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek beszerzése a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság részére adásvételi szerződés keretében saját forrásból, illetve a KEHOP4.2.0-15-2016-00003, KEHOP-4.1.0-15-2016-00020, KEHOP-4.1.0-15-2016-00021, KEHOP-4.1.0-152016-00026, KEHOP-4.1.0-15-2016-00038, KEHOP-4.1.0-15-2016-00050, KEHOP-4.1.0-15-201600057, KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosítószámú projektek keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
……. számú rész5
Megajánlott termék/gépjármű
megnevezése
Gépjármű vételára (egységár)
Forgalomba helyezési költségek
Felmerülő költség 1. 6
Felmerülő költség 2.
Felmerülő költség 3.
Felmerülő költség 4.
Összesen

Nettó Ft

Bruttó Ft

Nettó ajánlati összár:
…Ft7

…Ft8

Azon részek esetében, ahol több gépjármű kerül megajánlásra (1. és 8. számú részek), ott a termék egységárát,
és egyben a nettó ajánlati összárat is kéri megadni Ajánlatkérő!

Több rész esetén kérjük a táblázatot részenként kitölteni.

Kelt: ……………., 2018. .............. „…”
………………………………
cégszerű aláírás

5

Táblázatot kérjük részenként kitölteni!
A fölösleges sorok törlendők, vagy annyi sorral kiegészítendők, amennyi költségsor/forgalomba helyezési, vételáron
felül felmerülő költség felmerül! Kérjük a sorokat elnevezni a költségek neveivel pl. regisztrációs adó!
7
Ezt az összeget kérjük szerepeltetni a Felolvasólapon, ez az összeg kerül értékelésre!
8
Ez a bruttó összeg kerül az aláírt szerződésbe, amely összeget Ajánlatkérő/Vevő a Nyertes Ajánlattevőnek megfizet.
15
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5. sz. iratminta
NYILATKOZAT MŰSZAKI-SZAKMAI ALKALMASSÁGRÓL
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján

„Ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek beszerzése a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság részére adásvételi szerződés keretében saját forrásból, illetve a KEHOP4.2.0-15-2016-00003, KEHOP-4.1.0-15-2016-00020, KEHOP-4.1.0-15-2016-00021, KEHOP-4.1.0-152016-00026, KEHOP-4.1.0-15-2016-00038, KEHOP-4.1.0-15-2016-00050, KEHOP-4.1.0-15-201600057, KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosítószámú projektek keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott ....…, (képviseli: …………………………………….) ajánlattevő/alvállalkozó/ kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet9 cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja vonatkozásában kijelentem, hogy az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított 36 hónapban teljesített legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásaink (a rész
számának feltüntetésével) az alábbiak voltak:
Rész száma10:…..
Szolgáltatás tárgya és mennyisége (megjelölve az
elvégzett szolgáltatást továbbá, feltüntetve, hogy
mely rész vonatkozásában)11
Az ellenszolgáltatás nettó összege12 és
konzorciumi / alvállalkozói teljesítés esetén a
saját teljesítés értéke:
Teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja
legalább hónap megjelölésével):
Teljesítés helye:
Szerződést kötő másik fél neve, címe, elérhetősége
(legalább telefonszám vagy telefaxszám, vagy
elektronikus levélcím)
Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)–(2) bekezdése alapján mellékelem a szerződést kötő másik fél
által adott igazolást.
Kelt: ……………., 2018. .............. „ …… ”
………………………………
cégszerű aláírás

9

A megfelelő rész kitöltendő/aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő/áthúzandó.
Több rész megajánlása esetén a táblázat sokszorosítható.
11
Amennyiben az Ajánlattevő olyan referenciát (szerződést) mutat be, amelyben több hídra vonatkozó fő- vagy
célvizsgálat szerepel és az alkalmassági követelményben előírt követelményeknek egyenként megfelelnek, úgy a
táblázatban egyértelműen meg kell jelölni, hogy a referencián belül melyik hídra vonatkozó fő- vagy célvizsgálat melyik
rész-ajánlattételi területen kerül bemutatásra
12
A referenciában szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló
adatok vonatkozásában az átszámítás alapját a referencia teljesítésének napján érvényes MNB deviza középárfolyam.
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