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1 Ajánlattételi felhívás 

Külön mellékletként csatolva. 
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2 Általános rendelkezések 

a) Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvényt (a továbbiakban: Kbt.), a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 

igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 

30.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet), az építési beruházások, 

valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 

részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet (továbbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet) és a közbeszerzési dokumentumokat egymással összevetve tanulmányozza át, ajánlatukat 

pedig a jogszabályi rendelkezések és az ajánlatkérő által támasztott követelmények teljes körű 

figyelembe vételével készítsék el. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben Ajánlattételi felhívás és az 

egyéb Közbeszerzési dokumentumok között eltérés mutatkozik, abban az esetben az Ajánlattételi 

felhívás az irányadó. 

b) Közös ajánlattétel esetén szükséges közös ajánlattevői megállapodás csatolása, amelyben 

közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalni a szerződés teljesítéséért, valamint meg 

kell jelölni az eljárás során illetve a szerződés teljesítése során a közös ajánlattevőket képviselő, az 

ajánlatkérő felé eljárni jogosult társaság illetve személy nevét és ismertetni kell a teljesítés idejére 

meghatározott feladatok megosztását. 

Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon, az Ajánlattételi adatlapon valamennyi közös ajánlattevő cég 

adatát fel kell tüntetni, a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatot pedig külön-külön 

kell megtenni.  

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 

tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta 

után változás nem következhet be. 

Egyebekben a Kbt. 35.§-ában foglaltak irányadók. 

c) Az ajánlattétel kizárólag magyar nyelven fogadható el, az eltérő nyelven benyújtott hatósági 

igazolásokat, nyilatkozatokat, referenciákat stb. az ajánlatkérő nem veszi figyelembe, csak akkor, ha 

ezekhez magyar nyelvű fordítást is csatolnak. Ebben az esetben az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 

fordítás szöveghűségéről is, vagy aláírásával igazolnia kell, hogy a fordítás szöveghűségéért 

felelősséget vállal. Az ajánlatba csatolt egyes dokumentumokban feltüntetett tulajdonneveket 

Ajánlattevőknek nem kell lefordítniuk az ajánlattétel nyelvére, azok az eredeti (anyanyelven) is 

feltüntethetők. 

d) Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és egyébként a közbeszerzési eljárásban való 

részvétellel kapcsolatban felmerülő költségeket az ajánlattevők maguk viselik és ezek részben vagy 

egészben történő megtérítésére az ajánlatkérő nem kötelezhető. 
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e) Az ajánlatok postai feladása vagy futárszolgálat igénybe vételével történő benyújtása esetén 

fennálló kockázatokat (az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, lezártságának 

megszűnése, a kézbesítés elkésettsége stb.) az ajánlattevők viselik. 

f) Az ajánlatot és az egyéb az ajánlattevő vagy más gazdasági szereplő által megtett 

nyilatkozatokat az ajánlattevő vagy más gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselője az aláírási 

címpéldányon vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése 

szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumon 

feltüntetetteknek megfelelően, cégszerűen írja alá.  

g) Amennyiben az ajánlattevő cégadataiban változás-bejegyzés van folyamatban, az ajánlathoz 

csatolni kell elektronikus formában – CD/DVD lemezen/pendrive-on - a változásbejegyzési kérelmet, 

valamint az annak beérkezését igazoló e-tértivevényt (elektronikusan). 

Az ajánlatot vagy az ajánlatban nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási 

címpéldányának, vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése 

szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű 

másolatát az ajánlathoz csatolni kell. Amennyiben az ajánlatot, az ajánlatban benyújtott egyéb 

nyilatkozatot az arra jogosult által adott meghatalmazás alapján a cégkivonatban szereplő személytől 

eltérő személy jegyzi, abban az esetben kérjük, hogy a teljes bizonyító erejű okiratba foglalt 

meghatalmazást igazoló dokumentumot is szíveskedjenek mellékelni 

h) Az ajánlattétel kötelező eleme a felolvasólap, az ajánlati adatlap, valamint A benyújtandó 

ajánlat tartalomjegyzéke fejezetben meghatározott egyéb dokumentumok. Ezen dokumentumok 

ajánlathoz csatolásának hiánya az ajánlat érvénytelennek nyilvánítását eredményezi, amennyiben a 

felmerült hiányosságok pótlását ajánlattevő felhívásra sem teljesíti. A felolvasólap kitöltéséhez és 

ajánlathoz csatolásának hiánya szintén az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, ahol a Kbt. 71.§-a 

alapján az értékelésre kerülő részszempontokra tett megajánlások vonatkozásában hiánypótlásra 

nincs lehetőség. 

i) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati adatlapon aktív e-mail címet 

szíveskedjenek megadni, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő az ajánlattevőknek eljuttatandó 

dokumentumokat telefax és/vagy e-mail útján kívánja megküldeni, amennyiben ettől eltérő 

megküldést a vonatkozó jogszabályok nem írnak elő. Amennyiben az ajánlattevő nem aktív e-mail 

címet tüntet fel az ajánlati adatlapon, abban az esetben viselni kell az ebből eredő kockázatokat, 

például, ha valamely okiratot nem kap meg megfelelő időben. 

Ajánlatkérő a fax megküldését legfeljebb háromszor kísérli meg. A megküldött dokumentum akkor is 

kézbesítettnek minősül, ha az ajánlatkérő a megküldés sikerességéről vagy 3 alkalommal 

sikertelenségéről faxjelentést kap, vagy ha az adott e-mail kiküldésre és az elküldött üzenetek közé 

besorolásra került. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás során a hagyományos 

postai úton küldje meg az egyes dokumentumokat a gazdasági szereplőknek, amennyiben ezt a Kbt. 

nem zárja ki. 
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j) Az ajánlattételi felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak nem 

megfelelő vagy azoktól, illetve a Kbt.-től eltérő ajánlat benyújtása az ajánlat érvénytelenségét vagy az 

ajánlattevő kizárását és a Kbt. által e tekintetben meghatározott jogkövetkezményeket vonja maga 

után, amennyiben a felmerült hiányosságok pótlását ajánlattevő felhívásra sem teljesíti. 

k) Az ajánlatkérő csak a Kbt. és a jelen közbeszerzési dokumentumok által meghatározott írásos 

formában adhat tájékoztatást az ajánlattevőknek, így a későbbiekben pl. telefonon érkező kérdésekre 

az esélyegyenlőség elvének megfelelően nem áll módjában választ adni.  

l) Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a 

megfelelő ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési 

dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet. 

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő 

megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, 

szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll 

megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi 

határidő meghosszabbításának lehetőségével. 

A válaszadás megkönnyítése érdekében, kérjük, hogy kérdéseiket elektronikus szerkeszthető (.doc 

vagy .docx) formátumban is szíveskedjenek az Ajánlatkérő nevében eljáró MultiContact Consulting 

Kft. részére megküldeni az eljárást megindító felhívásban megadott elérhetőségekre. 

m) Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) alapján 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. Ajánlattevő nem nyilváníthatja üzleti titoknak a Kbt. 44. § (2) bekezdés 

szerinti adatokat. 

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 
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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. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti 

titokká nyilvánítása során az Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő 

hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú 

dokumentum benyújtására.  

Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pontjára, mely szerint az ajánlat 

érvénytelen, ha az ajánlattevő valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti 

titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja, vagy a Kbt. 44.§ (1) 

bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 

n) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 36.§ (1) bekezdésére, mely szerint: 

Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén 

ugyanazon rész tekintetében - 

 nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, 

 más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 

 más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) 

bekezdés]. 

Ajánlatkérő a Kbt. 36. § (2) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a 

lefolytatott eljárás során a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 

1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló 

Szerződés 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli, vagy azt alapos okkal 

feltételezi, köteles azt jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak. 
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o) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban benyújthatók, azzal, 

hogy az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) 

bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

p) Az ajánlatokat a következő formában kell benyújtani: 

• minden lapját kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészítve, 

• zárt borítékban/dobozban,  

• magyar nyelven, 

• egy eredeti papírpéldányban és 1 az eredeti példányról készült másolatot tartalmazó 
CD/DVD adathordozón. 

A csomagoláson a következő feliratot kell feltüntetni: „Sertéstelep fejlesztése Ormándlakon” és „Az 

ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani tilos!” Az ajánlaton szerepelni kell az „eredeti” 

megjelölésnek. 

Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első 

vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát az ajánlattevő részéről erre jogosultnak le kell bélyegezni, 

illetőleg alá kell írni úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. 

Az oldalszámozás 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 ajánlat az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 

dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.  

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. 

Ajánlattevőnek, alvállalkozónak, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek saját nyilatkozatait 

cégszerűen kell aláírnia. 

Ajánlatkérő kéri, hogy az értékelés megkönnyítése érdekében az ajánlatokat elektronikus 

adathordozón (CD-n vagy DVD-n) is nyújtsák be az ajánlattevők, amelyet jelszó nélkül olvashatóan kell 

elkészíteni, és amelynek az eredeti példányú aláírt ajánlatról készített, nem módosítható (pl.: .pdf file) 

formátumú fájl(oka)t kell tartalmaznia. 

Az ajánlatban nyilatkozni szükséges, hogy a CD vagy DVD adattartalma megegyezik a papír alapon 

benyújtott eredeti ajánlat adattartalmával. 

q) A jelen közbeszerzési dokumentumokban megadott nyilatkozatminták alkalmazása nem 

kötelező, azonban a nyilatkozatmintáktól eltérő okiratok benyújtásából eredő következményeket az 

ajánlattevőknek viselnie kell. Amennyiben egyes nyilatkozatokat a Kbt., a 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet, az ajánlattételi felhívás, vagy a közbeszerzési dokumentumok szerint az alvállalkozónak, vagy 
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az alkalmasság igazolásában résztvevő egyéb szervezetnek kell megtennie, abban az esetben az 

ajánlattevőre megadott nyilatkozatminta értelemszerűen módosítható/módosítandó. 

r) Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy amennyiben az ajánlattételi 

felhívásban vagy a Közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásában valamely termékre, gyártmányra, 

típusra, szabványra, megoldásra vonatkozó utalás történt, az kizárólag a beszerzés tárgyának 

egyértelműsítését szolgálja. Ajánlatkérő minden olyan megajánlást elfogad, amely az ajánlattételi 

felhívásban vagy a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottakkal szakmailag – műszakilag 

egyenértékű megoldást képvisel, figyelemmel a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró 

okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§-ában foglaltakra. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolnia 

kell az ajánlatában. 

s) A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján tájékoztatjuk, hogy azoknak a szervezeteknek (hatóságnak) 

a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat a 

munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, környezetvédelmi és szociális feltételekre 

vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell 

felelni: 

Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Foglalkoztatási Osztály 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 42-44.  

Telefon: (92) 549-480 

Fax: (92) 509-872 

E-mail: hartv@lab.hu 

 

Zalaegerszegi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály  

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24. III. em. 

Telefon: (92) 549-195 

Fax: (92) 549-193 

E-mail: titkarsag.zegerszeg@nydr.antsz.hu 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

Budapesti Bányakapitányság 

1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 

Postacím: 1590 Budapest, Pf. 95. 

Tel.: 1/301-2900; Fax.: 1/301-2903 

E-mail: hivatal@mbfh.hu 

Telefon: 06-1-346-9400 
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3 Műszaki leírás és az értékelési módszer bemutatása 

3.1 Részletes műszaki specifikáció 

Sertéstelep fejlesztése Ormándlakon 

 

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 

Fő tárgy:  

45000000-7 Építési munkák 

 

A feladat rövid ismertetése: 

Főbb feladatok: 

Főbb feladatok: 

Feladat az épület acél csőváz szerkezetének - a régi festés és rozsda homokfúvással történő letisztítása 

után - új védőréteggel való ellátása, speciális elektrosztatikus festési módszerrel.  

A 4. épület elektromos fűtésigényének illetve a telep villamos energia igényének gazdaságos 

biztosítása érekében egy kb. 5 kWp kapacitású napelemes kiserőművet kell telepíteni. 

A fentiekben ismertetett korszerűsítési munkálatok tartószerkezeti elem átalakítását nem érintik, az 

épület műszaki paraméterei (méretei, térfogata) nem változnak. 

Egy épület 1000 m2. 

Az ólakban végzendő belső lagúna építése során alkalmazott gépi munkáknál korlátozó tényező, hogy 

a vasszerkezetet összekötő vasak belmagassága 250 cm. 

4. jelű épület: (malacnevelő) 

A 4. jelű épületben az alábbi építési munkákkal járó korszerűsítést kell elvégezni: 

A meglévő vasalt beton padozat feltörése után a padozat szintje alá kerülő „lagúnás” rendszerű 

trágyagyűjtő és elvezető készítése a feladat, mindhárom teremben azonos módon és méretekkel. (Lásd 

terveken!) 

Az istálló három önálló teremre kerül szétválasztásra. A 4. istálló I. termében kerül kialakításra a 

„fiaztató” 28 db-os férőhellyel (fiaztató kerettel, lásd F-01 számú technológiai alaprajzot!) 

Az épületben termenként két - két lagúna készítése a feladat, a padozat alásüllyesztett kivitelben, 

mindkettő oldal alatt az istálló teljes hosszában trágyalevezető csőhálózat beépítésével, az épület 

lejtésével megegyező irányú elvezetéssel. 

Az épület hosszirányú lejtése miatt a trágya lagunák termenként két közbenső elválasztással kell, hogy 

készüljenek.  
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A lagunák lefedése poliészter anyagú áthidaló gerendázatra kerülő 60/40 cm raszter méretű műanyag 

taposóráccsal illetve a fiaztató keret alatt 60/60 cm raszter méretű öntöttvas taposóráccsal történik. 

A műanyag taposórács felületen az egyes fiaztató keretek között meleg vizes malacmelegítő lap kerül 

elhelyezésre. 

Az épületben az átalakítással együtt teljes etetés és itatástechnológiai illetve fűtési és világítási 

korszerűsítés készül, a vonatkozó tervlapok és villamos tervek szerint. 

5. és 6. jelű épületek: 

Mindkét épület kocaszállásként üzemel, illetve a korszerűsítés után hosszabb távon is ez lesz a 

telepített funkció. 

A rácspadozat technológiai elemként szerepel, 240*50*10 cm méretben. 

Az épületben az átalakítással együtt teljes etetés és itatástechnológiai illetve fűtési és világítási 

korszerűsítés készül, a vonatkozó tervlapok és villamos tervek szerint. 

A két épület felújítása – a trágyalagúnák kialakítása kivételével - megegyezik a 4. jelű épületével. 

A részletes szakági műszaki leírásokat, az árazatlan költségvetést, a beépített technológiai elemek 

listáját a műszaki dokumentáció tartalmazza.  

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a telepen rendelkezik 7 már felújított óllal, melyekben 

spanyol gyártmányú technológia található és amely minden követelményt kielégítően funkcionál.  

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ 

(3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű 

dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott 

szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott 

származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának 

komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése 

érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség 

bizonyítása az ajánlattevő feladata. 

Az árazatlan költségvetés elektronikus formában került átadásra az ajánlattevők részére, amely jelen 

dokumentáció részét képezi. 

Ajánlattevőknek ajánlatuk részeként a részletes árazott költségvetést nyomtatott és elektronikus 

(.xls vagy .xlsx) változatban kell ajánlatukba csatolniuk. 
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Ajánlatkérő kiemelten felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a szakmai ajánlatának elkészítése során az 

alábbiakat vegye figyelembe: 

 Amennyiben az Ajánlatkérő által kiadott tételes árazatlan költségvetésben, illetve műszaki 

leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 

illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás szerepel, az a közbeszerzés tárgyának 

egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt és Ajánlatkérő természetesen azzal 

műszakilag egyenértékű dolgot, terméket, tevékenységet, stb. is elfogad. (Az említett 

egyenértékűségi igazolások figyelembe vételével).  

Ajánlattevőnek az ajánlatában ismertetnie kell az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki 

dokumentációban rögzített műszaki tartalomtól (gyártmány, típusok) esetlegesen eltérő, de azzal 

egyenértékű felhasználásra kerülő anyagok minőségét, illetve a beépítésre kerülő termékek típusát 

és részletes műszaki jellemzőit. 

 

 A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja értelmében a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása 

során az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható 

vagy hiány pótolható, átalánydíjas szerződésre tekintettel az árazott költségvetés (részletes 

árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, 

amelynek változása a teljes ajánlati árat, vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az 

ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. Ajánlatkérő rögzíti, hogy 

a szakmai ajánlat a Kbt. 71.§ (8) bekezdés b) pon pontja alapján hiánypótlás keretében nem 

pótolható, nem javítható és nem egészíthető ki. 
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3.2 Ajánlatok értékelési szempontjai 

Ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (2) c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan - különösen 

minőségi, környezetvédelmi, szociális – szempontokat értékel, amelyek között az ár vagy költség is 

szerepel. 

Sorszám Értékelési részszempont súlyszám Ajánlatkérő számára 
kedvezőbb 
megajánlás 

1.  Szakmai ajánlat 5 - 
2.  Feltételekhez nem kötött jótállás 

időtartama (hónap) (minimum 12 
hónap) 

25 
Legmagasabb 

3.  Ajánlati ár (nettó Ft) (nettó kivitelezési 
vállalkozási díj) 

70 
Legalacsonyabb 

 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 

felső határa:  

1-100 

Nem egész számok esetén Ajánlatkérő két tizedesjegyig számolja a pontszámokat. 

A ponthatárok közötti pontszámok megadási módszerének ismertetése: 

Az Ajánlatkérő a szakmai ajánlat esetében pontozásos módszerrel értékeli a megajánlásokat.  
 
A szakmai ajánlat értékelése során Ajánlatkérő azt értékeli, hogy Ajánlattevő mennyiben értette 

meg a feladatot, a szakmai ajánlat kötelező tartalmi elemeit mennyire konkrétan, a projekt során 

alkalmazható módon és részletezetten fejtette ki, a szakmai ajánlatban foglaltak mennyiben 

képesek biztosítani a projekt fő tevékenységeinek megvalósítását.  

Az értékelés az alábbiak szerint történik: 

Ajánlatkérő a szakmai ajánlat egyes tartalmi elemei vonatkozásában megállapítja, hogy azok teljes 

egészében (jól megfelelt), részben (közepes), vagy alig felelnek meg (elégséges) a velük szemben 

támasztott követelményeknek, és ennek megfelelően pontozza azokat. 

A 3 tartalmi elemre összesen 0-100 pont kapható. 

• Teljes egészében megfelel (jól megfelelt) egy tartalmi elem a követelményeknek és 33,333 

pontot kap, amennyiben minden elvárt és releváns információt tartalmaz, konzisztens (összhangban 

van az ajánlat egyéb tartalmi elemeivel), megfelel az általánosan elfogadott szakmai gyakorlatnak 

és egyértelműen megvalósítható. 

• Részben felel meg (közepes) egy tartalmi elem a követelményeknek és 11 pontot kap, 

amennyiben az elvárt és releváns információknak csak egy részét tartalmazza, de a leírás konzisztens 
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és egyértelműen megvalósítható, vagy minden elvárt és releváns információt tartalmaz, de nem 

konzisztens vagy nem egyértelműen megvalósítható, illetve csak részben felel meg az általánosan 

elfogadott szakmai gyakorlatnak. 

• Alig felel meg egy tartalmi elem a követelményeknek és 1 pontot kap, amennyiben nem 

tartalmaz minden elvárt és releváns információt, nem konzisztens és nem egyértelműen 

megvalósítható, illetve ha egyáltalán nem tartalmaz elvárt és releváns információkat. 

Az 1. résszempontra adandó pontszám a három tartalmi elemre kapott pontszámok összessége. 

Az Ajánlatkérő a 2-3. részszempontok esetében az arányosítás módszerével értékeli a 
megajánlásokat.  

 
I. Abban az esetben, ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb az Ajánlatkérő számára 
 

Xlegkedvezőbb 
Xvizsgált 

*100 

 
Xlegkedvezőbb = értékelési részszempontra tett legkedvezőbb ajánlat 

Xvizsgált = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása 

 
II. Abban az esetben, ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb az Ajánlatkérő számára 
 

 
 
 
 
 
 
 

Xlegkedvezőbb = értékelési részszempontra tett legkedvezőbb ajánlat 
Xvizsgált = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása 

 

Az összes részszempontban elért súlyozott részpontszám összeadásra kerül. Az így kapott szám a 

súlyozott összpontszám. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 

 

Xvizsgált  
Xlegkedvezőbb 

*100 
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AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK RÉSZLETES BEMUTATÁSA 

Valamennyi megajánlás esetén csak egész számok adhatóak meg. A nem egész számokban megadott 

megajánlásokat Ajánlatkérő a matematika szabályai kerekíti. 

Ajánlati ár 

A megajánlott ajánlati árat ÁFA nélküli nettó értékben kell megadni úgy, hogy az tartalmazza az 

összes járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától.  

Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés devizaneme is 

csak ez lehet.  

Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, 

vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. Az Ajánlattevőnek valamennyi 

olyan költséggel számolnia kell, amely feladatainak ellátásával összefüggésben felmerülhet. 

Az ajánlatban szereplő áraknak fix áraknak kell lenniük, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában 

és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 

Feltétel nélküli jótállás (hónap) 

Ezen értékelési szempont esetén ajánlattevőnek azt kell megadni, hogy a műszaki átadás-átvétel 

eredményes lezárásától számítva milyen időtartamú jótállást vállal. A jótállási kötelezettség 

vállalásának feltétel nélkülinek kell lennie. Amennyiben ajánlattevő a jótállási kötelezettsége 

vállalását bármilyen feltételhez köti, az ajánlata érvénytelenségét eredményezi. 

Ezen értékelési részszempont esetén Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdésére figyelemmel rögzíti, 

hogy a 12 hónapot el nem érő megajánlásokat olyan kedvezőtlennek tekinti, mely az ajánlattevő 

ajánlatának érvénytelenségét eredményezi, valamint a 36 hónapot elérő és az azt meghaladó 

megajánlásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. A vállalt 

jótállás időtartamát egész hónapokban kell megadni. 

Szakmai ajánlat 

A szakmai ajánlat elkészítése során különös figyelemmel legyenek a Ajánlatkérő azon előírására, 

mely szerint a kivitelezés helyszínén lévő 12 ólból 11 épületben jelenleg is állatok vannak. Minden 

felújítandó ólban meg kell oldani az állomány áttelepítését, hogy a beruházás megkezdődhessen. 

Ebből következik, hogy egyszerre nem végezhetők a munkálatok mindhárom ólban, azaz egyes 

munkafolyamatokat más-más időintervallumban lehetséges elvégezni az épületekben. 

Ajánlattevőnek ezen körülményre is figyelemmel kell szakmai ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 

A szakmai ajánlatnak a következő tartalmi elemeket kell tartalmaznia: 

1. Organizációs helyszínrajz és leírás (amellyel ajánlattevő igazolja, hogy a lehető legkisebb 

mértékben befolyásolja kivitelezés helyszínének egyéb részeinek mindennapos 

használatát) a dokumentációhoz csatolt helyszínrajzon feltüntetve. 
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2. A műszaki ütemterv keretében be kell mutatni a kivitelezés feladatainak hierarchikus és 

logikus munkalebontási struktúráját, azokkal a főbb kivitelezési tevékenységek 

ismertetésével, amelyekkel a dokumentációban, a csatolt szerződés és annak 

mellékleteiben, illetve tervekben meghatározott feladat teljesíthető. - Az 

ütemtervben szerepeltetni kell minden olyan a megvalósításhoz műszakilag-

technológiailag szükséges tervezést, tevékenységet, amely megfelel az épület 

építésének, valamint a munkafolyamatok technológiai egymásra épülésének, a 

megvalósítási sorrendjének, illetve a kiadott dokumentációnak. Az ütemtervnek GANTT 

diagram formában, egyes tevékenységek közötti kapcsolatok bemutatását kell 

szemléltetni. 

3. Annak leírása, hogy ajánlattevő milyen intézkedésekkel biztosítja, hogy minimális 

környezetterhelés történjen, és minimális hulladék keletkezzen a kivitelezés során, 

illetve milyen gyakorisággal kívánja a keletkező hulladékot elszállítani.  
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4 A benyújtandó ajánlat tartalomjegyzéke  

1) Fedlap 

2) Tartalomjegyzék 

3) Felolvasó lap 

4) Ajánlattételi adatlap  

5) Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevői megállapodás 

6) Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseire vonatkozóan 

7) Kbt. 66.§ (6) a) és b) pontja szerinti nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is) 

8) Nyilatkozatot a Kbt. 67. § (1) bekezdésére a kizáró okok vonatkozásában 

9) Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésben előírtak szerint, figyelemmel a 321/2015. (X:30.) Korm. 

rendelet 17.§ (2) bekezdésére 

10) Nyilatkozat az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésről figyelemmel a Kbt. 

67. § (1) bekezdésére 

11) Nyilatkozat kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában a Kbt. 65.§ (7) bekezdésére tekintettel 

(nemleges nyilatkozat is) 

12) Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata (adott esetben) 

13) Nyilatkozat felelősségbiztosításról 

14) Nyilatkozat előleg igénybevételéről 

15) Nyilatkozat üzleti titokról és szükség szerint a Kbt. 44.§ (1) bekezdése szerinti indokolás 

16) Nyilatkozat a CD vagy DVD adattartalmáról 

17) Aláírási címpéldány, vagy aláírás minta 

18) Meghatalmazást igazoló dokumentum (meghatalmazás fennállása esetén) 

19) Szakmai ajánlat 

20) Árazott költségvetés (papír alapon és .xls(x) formátumban) 

21) Egyéb, az Ajánlattevő által szükségesnek ítélt dokumentumok (adott esetben) 

5 A Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívásra 

benyújtandó dokumentumok 

1) Nyilatkozat a Kbt. 67 §. (1) bekezdésére a Kbt. 62.§ (1) k) pont, kb) alpontja vonatkozásában 

2) Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében 

3) Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján  

Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés h) pontja alapján  
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6 Nyilatkozatminták 
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6.1 Felolvasólap 

 

„Sertéstelep fejlesztése Ormándlakon”  
tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

A céget képviselő személy neve:  

A céget nyilvántartó cégbíróság:  

A cég cégjegyzékszáma:  

 
Az ajánlat főbb számszerűsíthető adatai: 
 

Sorszám Értékelési részszempont Megajánlás 
1.  Feltételekhez nem kötött jótállás (minimum 12 

hónap) 
hónap 

2.  Ajánlati ár (nettó kivitelezési vállalkozási díj) nettó Ft 
 
 
Keltezés: 

………………………………. 
Ajánlattevő neve 

Ajánlattevő székhelye 
A céget képviselő személy neve 
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 
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6.2 Ajánlattételi adatlap 

 

Ajánlattevő 

Neve:  

Székhelye:  

Levelezési címe:  

Telefonszáma:  

Fax-száma:  

Ajánlattevő képviseletére jogosult 
Neve: 
Címe: 
Telefonszáma: 
Fax-száma: 
E-mail: 

 

Kapcsolattartásra kijelölt személy: 
Neve: 
Címe: 
Telefonszáma: 
Fax-száma: 
E-mail: 

 

Adószám:  

Bankszámlaszám (amely nyertesség esetén a 
szerződésbe beírásra kerül) 

 

 

Keltezés: 
 

………………………………. 
Ajánlattevő neve 

Ajánlattevő székhelye 
A céget képviselő személy neve 
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 
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6.3 Ajánlattevői NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseire 

vonatkozóan 

 

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. ajánlattevő (neve, székhelye, 

cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cég aláírásra jogosult képviselője kijelentem, 

hogy ajánlatot teszünk a Göcsej Pig Mezőgazdasági Termelő Kft., mint Ajánlatkérő által „Sertéstelep 

fejlesztése Ormándlakon” tárgyában megindított, nemzeti, a Kbt. 113.§-a szerinti közbeszerzési 

eljárásban. 

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlattételi felhívásban és az az egyéb közbeszerzési dokumentumokban 

meghatározott feltételeket, követelményeket megértettük és elfogadjuk, a teljesítés során a Kbt. 

előírásainak és az egyéb jogszabályi előírásoknak maradéktalanul eleget teszünk. 

Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – a 

felolvasó lapon szereplő ajánlati árral valamint a felhívásban és az az egyéb közbeszerzési 

dokumentumokban, különösen, de nem kizárólagosan a szerződéses feltételekben meghatározott 

feltételekkel megkötjük és teljesítjük. 

Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattevő a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

szóló törvény szerint ……………………………1 vállalkozásnak minősül 

vagy  

nem tartozik a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá.2 

Jelen nyilatkozatot a Göcsej Pig Mezőgazdasági Termelő Kft., mint Ajánlatkérő által „Sertéstelep 

fejlesztése Ormándlakon” tárgyában megindított, nemzeti, a Kbt. 113.§-a szerinti közbeszerzési 

eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
Keltezés: 
 

………………………………. 
Ajánlattevő neve 

Ajánlattevő székhelye 
A céget képviselő személy neve 
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 

 

  

                                                           
1 A kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti besorolással értelemszerűen 
kitöltendő. Amennyiben nem tartozik a vállalkozás a törvény hatálya alá, azt kérjük kifejezetten megjelölni. 
2 A fennálló esetet kérjük egyértelműen jelölni. A nem releváns rész törölhető. 
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6.4 NYILATKOZAT a Kbt.66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében3 

 

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. ajánlattevő (neve, székhelye, 
cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cég aláírásra jogosult képviselője ezennel 
kijelentem, hogy a(z) 

 
…………………………………………………….. ajánlattevő, 

 
a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kívánok igénybe venni 

vagy  

nem kívánok igénybe venni.  

A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót veszek igénybe: 

  

  

A fenti részek tekintetében az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók: 

Neve Címe 

  

  

 

Jelen nyilatkozatot a Göcsej Pig Mezőgazdasági Termelő Kft., mint Ajánlatkérő által „Sertéstelep 

fejlesztése Ormándlakon” tárgyában megindított, nemzeti, a Kbt. 113.§-a szerinti közbeszerzési 

eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 

Keltezés: 
 

………………………………. 
Ajánlattevő neve 

Ajánlattevő székhelye 
A céget képviselő személy neve 
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 

 

  

                                                           
3 A fennálló esetet kérjük egyértelműen megjelölni. Az alvállalkozók adataira vonatkozó részt akkor kell kitölteni, 
ha ajánlattevő vesz igénybe alvállalkozót. A nem releváns nyilatkozati rész törölhető. 
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6.5 NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (1) bekezdésére a kizáró okok 

vonatkozásában figyelemmel a Kbt. 114.§ (1)-(2) bekezdéseire 

 

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. (neve, székhelye, cégjegyzékszáma 

és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cég aláírásra jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy 

a(z) 

……………………………………………………………….. (ajánlattevő), 

nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá. 
 

Jelen nyilatkozatot a Göcsej Pig Mezőgazdasági Termelő Kft., mint Ajánlatkérő által „Sertéstelep 

fejlesztése Ormándlakon” tárgyában megindított, nemzeti, a Kbt. 113.§-a szerinti közbeszerzési 

eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
Keltezés: 
 

………………………………. 
Ajánlattevő neve 

Ajánlattevő székhelye 
A céget képviselő személy neve 
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 
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6.6 NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdésben előírtak szerint, 

figyelemmel a 321/2015. (X:30.) Korm. rendelet 17.§ (2) 

bekezdésére  

 

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. ajánlattevő (neve, székhelye, 

cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cég aláírásra jogosult képviselője 

kijelentem, hogy a Göcsej Pig Mezőgazdasági Termelő Kft., mint Ajánlatkérő által „Sertéstelep 

fejlesztése Ormándlakon” tárgyában megindított, nemzeti, a Kbt. 113.§-a szerinti közbeszerzési 

eljárásban nyertességünk esetén a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk 

az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), 

m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá. 

 

Keltezés: 
 

………………………………. 
Ajánlattevő neve 

Ajánlattevő székhelye 
A céget képviselő személy neve 
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 
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6.7 NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (1) bekezdésére az alkalmassági 

minimumkövetelmények vonatkozásában figyelemmel a Kbt. 

114.§ (2) bekezdésére 

 

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. ajánlattevő (neve, székhelye, 

cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cég aláírásra jogosult képviselője 

kijelentem, hogy a Göcsej Pig Mezőgazdasági Termelő Kft., mint Ajánlatkérő által „Sertéstelep 

fejlesztése Ormándlakon” tárgyában megindított, nemzeti, a Kbt. 113.§-a szerinti közbeszerzési 

eljárásban, hogy az ajánlattételi felhívásban előírt valamennyi gazdasági és pénzügyi illetve műszaki 

és szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek (ajánlattételi felhívás 15.1. és 15.2. pontjai) 

……………………………………………………… (ajánlattevő neve) ajánlattevő megfelel. 

 

Keltezés: 
 

………………………………. 
Ajánlattevő neve 

Ajánlattevő székhelye 
A céget képviselő személy neve 
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 
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6.8 NYILATKOZAT a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az ajánlattevő 

részéről  

 

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. ajánlattevő (neve, székhelye, 

cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cég aláírásra jogosult képviselője – a 

ajánlattételi felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és 

tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után ezennel kijelentem, 

hogy a(z) 

…………………………………………………….. ajánlattevő, 
 
a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján kapacitást nyújtó szervezetre nem támaszkodik 
 
vagy 
 
a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az alábbi szervezetek kapacitásaira kíván támaszkodni az alkalmasság 
igazolásához:4 
 

Szervezet neve, székhelye Ajánlattételi felhívás vonatkozó pontja 

  

  

  

  

 
Továbbá nyilatkozunk a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján, hogy ajánlatunkban becsatoljuk 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 teljesítése során.  

 
Jelen nyilatkozatot a Göcsej Pig Mezőgazdasági Termelő Kft., mint Ajánlatkérő által „Sertéstelep 

fejlesztése Ormándlakon” tárgyában megindított, nemzeti, a Kbt. 113.§-a szerinti közbeszerzési 

eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

Keltezés: 
 

………………………………. 
Ajánlattevő neve 

Ajánlattevő székhelye 
A céget képviselő személy neve 
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 

  

                                                           
4 A fennálló esetet kérjük egyértelműen megjelölni. 
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6.9 NYILATKOZAT előleg igénybevételéről 

 

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. társaság (neve, székhelye, 

cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel 

kijelentem, hogy a(z) 

 
…………………………………………………….. ajánlattevő, 

 
nyertessége esetén az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás ……%-ának 

megfelelő előleget kíván igénybe venni. 

 
Jelen nyilatkozatot a Göcsej Pig Mezőgazdasági Termelő Kft., mint Ajánlatkérő által „Sertéstelep 

fejlesztése Ormándlakon” tárgyában megindított, nemzeti, a Kbt. 113.§-a szerinti közbeszerzési 

eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
 
Keltezés: 
 

………………………………. 
Ajánlattevő neve 

Ajánlattevő székhelye 
A céget képviselő személy neve 
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 
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6.10 NYILATKOZAT felelősségbiztosításról 

 

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. társaság (neve, székhelye, 

cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel 

kijelentem, hogy a(z) 

 
…………………………………………………….. ajánlattevő, 

 
a felhívás ……………….. pontja szerinti felelősségbiztosítási szerződést megköti, vagy fennálló 

felelősségbiztosítását nyertessége esetén a tárgyi projektre kiterjeszti és azt a teljesítés alatt 

folyamatosan fenntartja a felhívás 26.3. e) pontja szerinti tartalommal és értékben. 

 
Jelen nyilatkozatot a Göcsej Pig Mezőgazdasági Termelő Kft., mint Ajánlatkérő által „Sertéstelep 

fejlesztése Ormándlakon” tárgyában megindított, nemzeti, a Kbt. 113.§-a szerinti közbeszerzési 

eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
 
Keltezés: 
 

………………………………. 
Ajánlattevő neve 

Ajánlattevő székhelye 
A céget képviselő személy neve 
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 
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6.11 NYILATKOZAT üzleti titokról5 

 

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. társaság (neve, székhelye, 

cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel 

kijelentem, hogy a(z) 

 
…………………………………………………….. ajánlattevő, 

 
ajánlata üzleti titkot tartalmaz, ezért mellékeljük a Kbt. 44.§ (1) bekezdése szerinti indokolást, mely 

részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen 

módon okozna aránytalan sérelmet számunkra. 

 

vagy  

 

ajánlatunk üzleti titkot nem tartalmaz. 

 

 
Jelen nyilatkozatot a Göcsej Pig Mezőgazdasági Termelő Kft., mint Ajánlatkérő által „Sertéstelep 

fejlesztése Ormándlakon” tárgyában megindított, nemzeti, a Kbt. 113.§-a szerinti közbeszerzési 

eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
 
Keltezés: 
 

………………………………. 
Ajánlattevő neve 

Ajánlattevő székhelye 
A céget képviselő személy neve 
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 

 

  

                                                           
5 A fennálló esetet kérjük egyértelműen megjelölni. A nem releváns nyilatkozati rész törölhető. 
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6.12 NYILATKOZAT a CD vagy DVD adattartalmáról  

 

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. ajánlattevő (neve, székhelye, 

cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cég aláírásra jogosult képviselője ezennel 

kijelentem, hogy az ajánlat mellékleteként benyújtott CD/DVD adattartalma megegyezik a papír alapon 

benyújtott eredeti ajánlat adattartalmával. 

 

Jelen nyilatkozatot a Göcsej Pig Mezőgazdasági Termelő Kft., mint Ajánlatkérő által „Sertéstelep 

fejlesztése Ormándlakon” tárgyában megindított, nemzeti, a Kbt. 113.§-a szerinti közbeszerzési 

eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
Keltezés: 
 

………………………………. 
Ajánlattevő neve 

Ajánlattevő székhelye 
A céget képviselő személy neve 
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 
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6.13 Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti külön felhívására benyújtandó (de 

már az ajánlatban is benyújtható) nyilatkozatok mintái 

6.13.1 NYILATKOZAT a Kbt. 67 §. (1) bekezdésére a Kbt. 62.§ (1) k) pont, kb) alpontja 

vonatkozásában figyelemmel a Kbt. 114.§ (1)-(2) bekezdéseire  

 

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. (neve, székhelye, cégjegyzékszáma 

és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cég aláírásra jogosult képviselője a Göcsej Pig Mezőgazdasági 

Termelő Kft., mint Ajánlatkérő által „Sertéstelep fejlesztése Ormándlakon” tárgyában megindított, 

nemzeti, a Kbt. 113.§-a szerinti közbeszerzési eljárásban ezennel kijelentem, hogy a(z) 

……………………………………………………………….. (ajánlattevő), 

olyan társaságnak minősül, amelyet:6  

a) nem jegyeznek szabályozott tőzsdén  

vagy 

b) szabályozott tőzsdén jegyeznek. 

Szabályozott tőzsdén nem jegyzett Ajánlattevő esetén, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r)pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 

alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye: 

Neve Állandó lakhelye 

  

  

Amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r)pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint tényleges 

tulajdonosa nincsen, Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozatát kell csatolni. 

Keltezés:………………………… 
………………………………. 

Ajánlattevő neve 
Ajánlattevő székhelye 

A céget képviselő személy neve 
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 

 

                                                           
6 Fennálló esetet kérjük megjelölni. 
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6.13.2 NYILATKOZAT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja 

tekintetében 

 

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. ajánlattevő (neve, székhelye, 

cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cég aláírásra jogosult képviselője – a 

ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi 

követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után - a 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z) 

 

…………………………………………………….. ajánlattevőnek, 

 

eljárást megindító felhívás megküldésének időpontját közvetlenül megelőző három 

mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes és a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési 

tevékenység és/vagy sertéstenyésztéssel kapcsolatos technológia (pl. malacnevelő, vagy fiaztató vagy 

egyedi-csoportos kocaszállás ) építési vagy felújítási tevékenység)) származó – általános forgalmi adó 

nélkül számított – árbevételünk összege az alábbiak szerint alakult. 

 

A három, 
mérlegfordulónappal 

lezárt üzleti év  
(évszám) 

Teljes - általános 
forgalmi adó 

nélkül számított -  
árbevétel (HUF-

ban) 

Építőipari kivitelezési és/vagy sertéstenyésztéssel 
kapcsolatos technológia (pl. malacnevelő, vagy 

fiaztató vagy egyedi-csoportos kocaszállás) építési 
vagy felújítási tevékenységből származó - általános 

forgalmi adó nélkül számított -  
árbevétel (HUF-ban)  

1. …….. üzleti év   

2. …….. üzleti év   

3. …….. üzleti év   

 Összesen:   

 
Jelen nyilatkozatot a Göcsej Pig Mezőgazdasági Termelő Kft., mint Ajánlatkérő által „Sertéstelep 

fejlesztése Ormándlakon” tárgyában megindított, nemzeti, a Kbt. 113.§-a szerinti közbeszerzési 

eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

Keltezés: 
 

………………………………. 
Ajánlattevő neve 

Ajánlattevő székhelye 
A céget képviselő személy neve 
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 
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6.13.3 A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján 

ajánlattevői nyilatkozat 

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. ajánlattevő (neve, székhelye, 

cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cég aláírásra jogosult képviselője – a 

ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi 

követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjaiban foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z) 

 
…………………………………………………….. ajánlattevő, 

 
a teljesítésbe a következő szakembereket kívánja bevonni: 
 

 
Szakember 

neve 

A szakembernek a 
gazdasági szereplővel 
fennálló jogviszonya 

Alkalmassági feltétel, amelynek a nevezett szakemberrel 
meg kíván felelni 

1.   egy fő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 
szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 
11.) Korm. rendelet (továbbiakban: 266/2013. (VII. 11.) 
Korm. rendelet) szerinti Építési „MV-É” szakterületű vagy 
azzal egyenértékű felelős műszaki vezető 

 
A nevezett szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát 
valamint a képzettséget illetve végzettségét igazoló okiratot egyszerű másolati példányban a jelen 
nyilatkozat mögé csatoljuk. 
 
Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén az általunk bemutatott szakemberek a szerződés teljes 
időtartama alatt rendelkezésre fognak állni. 
 
Felelősségem tudatában nyilatkozom továbbá, hogy az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti 
felhívására bemutatott szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig 
rendelkezni fognak.  
 
Tudomásul vettük továbbá, hogy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől 
való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második 
legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést. 
 
Jelen nyilatkozatot a Göcsej Pig Mezőgazdasági Termelő Kft., mint Ajánlatkérő által „Sertéstelep 

fejlesztése Ormándlakon” tárgyában megindított, nemzeti, a Kbt. 113.§-a szerinti közbeszerzési 

eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

Keltezés: 
………………………………. 

Ajánlattevő neve 
Ajánlattevő székhelye 

A céget képviselő személy neve 
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 
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6.13.4 A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés h) pontja alapján 

ajánlattevői nyilatkozat 

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. ajánlattevő (neve, székhelye, 

cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cég aláírásra jogosult képviselője – a 

ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi 

követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjaiban foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z) 

 
…………………………………………………….. ajánlattevő, 

 
a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközöket, berendezéseket, valamint műszaki felszereltségét az 
alábbiak szerint mutatom be: 
 

 
Eszköz azonosító 

száma  
Rendelkezési jog 

formája 
Alkalmassági feltétel, amelynek a nevezett 

szakemberrel meg kíván felelni 

1.   1 db 220 cm alatti kabinmagasságú betontörő gép (pl.: 
Manitou, Locust). 

 
Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolására csatolom azt a dokumentumot, 
melynek alapján igazolt, hogy ajánlattevő a megadott eszközzel rendelkezni jogosult. (forgalmi 
engedély, bérleti szerződést vagy eszköznyilvántartó lap stb.). 
 
Jelen nyilatkozatot a Göcsej Pig Mezőgazdasági Termelő Kft., mint Ajánlatkérő által „Sertéstelep 

fejlesztése Ormándlakon” tárgyában megindított, nemzeti, a Kbt. 113.§-a szerinti közbeszerzési 

eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

Keltezés: 
………………………………. 

Ajánlattevő neve 
Ajánlattevő székhelye 

A céget képviselő személy neve 
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 
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7 Szerződés-tervezet 
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