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TARTALOMJEGYZÉK

MINTA!

„A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal egyes szegedi, székesfehérvári, debreceni és
békéscsabai létesítményeinek takarítása a dokumentációban részletezettek szerint 4
részteljesítésben” tárgyú hirdetmény közzétételével induló egyszerű közbeszerzési eljárás
során benyújtandó ajánlat összeállításához, az ajánlatot tevő által csatolandó nyilatkozatok,
igazolások és egyéb dokumentumok megnevezésével.
(tájékoztató)
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alvállalkozó)
….
számú dokumentum: Az ajánlattevő kifejezett „Nyilatkozat”-a a Kbt. 70.§ (1)
bekezdésében előírtak szerinti tartalommal
….
számú dokumentum: Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) a)-b) pontjai és (3) bekezdése
szerint
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…..
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1. számú dokumentum
Előlap

AJÁNLATI ADATLAP (FELOLVASÓLAP)
Minta!
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1. számú dokumentum
AJÁNLATI ADATLAP (FELOLVASÓLAP)
1. Az ajánlattevő
1.1.

Neve (megnevezése):

1.2.

Székhelyének címe:

1.3.

Kapcsolattartó neve:
Elérhetősége (tel., fax, e-mail):

1.4.

Adószám:

1.5.

Cégjegyzékszám (vagy vállalkozói igazolvány adatai):

1.6.

Az Ajánlattevő besorolása a 2004. évi XXXIV. törvény szerint (a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról):

2. Az ajánlat (a közbeszerzés) tárgya:
„ A

Magyar

Kereskedelmi

Engedélyezési

Hivatal

egyes

szegedi,

székesfehérvári, debreceni és békéscsabai létesítményeinek takarítása a
dokumentációban részletezettek szerint 4 részteljesítésben”
Jelen ajánlat az ajánlattételi felhívásban meghatározott következő részteljesítésekre
terjed ki:
− a rész száma és meghatározása:
(Szükség szerint többször ismételhető.)
A …………………..részre vonatkozó ajánlat (az ajánlati ár nettó összegként
meghatározva):
……………………200… …………… …

….………………………………………….
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részéről)
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2. számú dokumentum
Előlap

Meghatalmazás1 (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)
eredeti példánya2
Minta!

1
2

A meghatalmazás tárgya lehet: kötelezettségvállalás, kapcsolattartás, oldalszignálás, stb.
Okiratszerűen, két tanú aláírásával ellátva kell elkészíteni!
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2. számú dokumentum
MINTA!

MEGHATALMAZÁS

Alulírott/alulírottak

……………………….meghatalmazom/meghatalmazzuk

……………….(a meghatalmazott neve és azonosítói) munkavállalót „A Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal egyes szegedi, székesfehérvári, debreceni és
békéscsabai létesítményeinek takarítása a dokumentációban részletezettek szerint 4
részteljesítésben” tárgyú hirdetmény közzétételével induló egyszerű közbeszerzési
eljárásban való kötelezettségvállalásra1.

……………., 200… ……………. …

…………………………………
meghatalmazott/meghatalmazottak
aláírása

………………………………..
meghatalmazó/meghatalmazók
cégszerű aláírása

Tanúk:
1. Név: ……………………………..

2. Név: ……………………………...

Lakcím:…………………………..

Lakcím: ………………………….

……………………………………

……………………………………

Sz.ig.sz. …………………………..

Sz.ig.sz.: ………………………….

Aláírás: …………………………..

Aláírás: …………………………..

Az ajánlattevő figyelmébe!
1
A meghatározás tárgya a kötelezettségvállaláson kívül lehet, pl. kapcsolattartás, oldalszignálás, stb.
Amennyiben a felsorolt feladatokkal más-más személyt bíznak meg akkor ennek függvényében külön-külön
meghatalmazást kell a megadott minta szerint az ajánlatnak tartalmaznia!
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3. számú dokumentum

KIVONAT
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényből
60. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg
ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga
szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek
tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény
5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg f) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt,
illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a
letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget,
kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az
eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították;
g) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, a foglalkoztatásra irányuló bejelentési kötelezettség
elmulasztásával és a külföldiek foglalkoztatásával összefüggő kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban - öt
évnél nem régebben meghozott - jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és
munkaügyi bírsággal vagy befizetésre kötelezéssel sújtott jogszabálysértést követett el;
h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő
elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek
megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el,
feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
i) az egyenlő bánásmód követelményének az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
törvénybe ütköző - két évnél nem régebben meghozott - jogerős közigazgatási, illetve bírósági határozatban
megállapított és bírsággal sújtott magatartást tanúsított.
(2) Az (1) bekezdés e) pontjában említett adófizetési kötelezettség alatt a belföldi székhelyű ajánlattevő vagy
alvállalkozó tekintetében a központi adóhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettséget kell érteni.
(3) Az (1) bekezdés h) pontjában említett hasonló bűncselekmény alatt az Európai Unió más tagállamában
letelepedett ajánlattevő esetében a 98/733/IB tanácsi együttes fellépés 2. cikkének (1) bekezdésében
meghatározott bűnszervezetben való részvételt, az 1997. május 26-i tanácsi jogi aktus 3. cikkében meghatározott
korrupciót, illetőleg a 98/742/IB tanácsi együttes fellépés 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott
korrupciót, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke szerinti csalást,
valamint a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 1991. június 10-i
91/308/EGK tanácsi irányelv 1. cikkében meghatározott pénzmosást kell érteni.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt kizáró okok megfelelően alkalmazandóak a 66. § (2) bekezdése, illetve a 67. § (4)
bekezdése szerinti szervezetekre is.
(5) Az ajánlatkérő köteles az ajánlati felhívásban hivatkozni az (1) bekezdésben foglalt kizáró okokra, valamint a
(4) bekezdésben foglalt rendelkezésre.
61. § (1) Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetőleg a d)-e)
pont tekintetében alvállalkozó, aki
a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős
bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
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b) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a, vagy
az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és
végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén
a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el
versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy
bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;
c) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének
megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította;
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetőleg előírt
szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
(2) Ha az ajánlatkérő helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési
szerv vagy helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy az
eljárásban az sem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, aki az ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzati
adóhatóság által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha
megfizetésére halasztást kapott.
(3) Ha az ajánlattevő vagy az alvállalkozó a letelepedése szerinti országban jogosult az adott szolgáltatás
nyújtására, az ajánlatkérő nem zárhatja ki az eljárásból azon az alapon, hogy a hazai jogszabályok szerint az
adott szolgáltatás nyújtásához előírt jogi-szervezeti feltételnek (így például hogy jogi személyiséggel
rendelkezzen) az ajánlattevő vagy az alvállalkozó nem felel meg, vagy arra hivatkozással, hogy a hazai
jogszabályok szerint a szolgáltatás nyújtására kizárólag természetes személy jogosult.
62. § (1) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg - a 71. § (1)
bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése szerinti esetben - akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója
a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai
etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el, vagy korábbi - három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, amelyet az ajánlatkérő
bizonyítani tud;
b) az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen 70. § (2) bekezdése, 71. §] teljesítése során
hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett.
(2) Az ajánlatkérő köteles az ajánlati felhívásban hivatkozni az (1) bekezdésben felsorolt kizáró okokra.
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4. számú dokumentum
Minta!

NYILATKOZAT
a Kbt. 60.§ (1) bekezdés, 61. § (1) bekezdés, 62. § (1) bekezdés szerinti
tartalommal

Alulírott/alulírottak, mint a (cég megnevezése, címe) …………………………………
…………………………………………………….. kötelezettségvállalásra feljogosított
vezetője/vezetői kijelentem/kijelentjük, hogy cégünk nem tartozik a Kbt. 60.§ (1)
bekezdésében, a Kbt. 61. § (1) bekezdésében és a Kbt. 62. § (1) bekezdésében
meghatározott kizáró okok hatálya alá.

……………………….., 200….. …………………….

…………………………………………………..
(cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak részéről)
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5. számú dokumentum

Előlap

Nyilatkozat bankszámlákról
(ajánlattevő és 10% feletti alvállalkozó)
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5. számú dokumentum
MINTA!

Nyilatkozat bankszámlákról
Alulírott …………………………, mint a(z) …… (cégnév, székhely) ……. cégjegyzésre
jogosult képviselője –

„A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal egyes szegedi,

székesfehérvári, debreceni és békéscsabai létesítményeinek takarítása a dokumentációban
részletezettek szerint 4 részteljesítésben” tárgyú közbeszerzési eljárásában nyilatkozom, hogy
számlavezető pénzügyi intézményeim a következők:

………………………………………

………………………………………1

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………..……………….
(cégszerű aláírás)

1

2-nél több pénzügyi intézmény esetén is az összes megnevezése szükséges
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6. számú dokumentum

Előlap

Összefoglaló a referenciákról
(ajánlattevő és 10% feletti alvállalkozó)
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6. számú dokumentum
MINTA!

ÖSSZEFOGLALÓ A REFERENCIÁKRÓL
szolgáltatás tárgya

ellenszolgáltat teljesítés ideje, a
szerződést
ás
összege időszaka
kötő másik fél
megnevezése
(ezer Ft +
ÁFA), vagy a
korábbi
szolgáltatás
mennyiségére
utaló más adat

Információt
adó személy
neve
és
telefonszáma
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7. számú dokumentum
Minta!

a Kbt. 70. § (1) bekezdésében előírtak szerint
Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe) ……………………………………………
……………………………………………………………....

kötelezettségvállalásra

feljogosított vezetője kijelentem, hogy „A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
egyes szegedi, székesfehérvári, debreceni és békéscsabai létesítményeinek takarítása a
dokumentációban részletezettek szerint 4 részteljesítésben” tárgyú közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásában, valamint a dokumentációban meghatározott formai és tartalmi
követelményeket megismertük, és azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk.

A szerződés-tervezetben rögzített és vállalt kötelezettségeimet maradéktalanul teljesítem:
…… részre vonatkozóan nettó ………………………. Ft. ellenszolgáltatási összegért.
(Szükség szerint többször ismételhető.)

……………………….., 200….. …………………….

…………………………………………………..
(cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak részéről)
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8. számú dokumentum
MINTA!

NYILATKOZAT
Kbt. 71. § (1) a) – b) pontja szerinti illetve a (3) bekezdése szerinti tartalommal
Alulírott/alulírottak, mint a (megnevezése, cím) ………………………………………….
……………………………………………………..
kötelezettségvállalásra
feljogosított
2
vezetője/vezetői kijelentem/kijelentjük, hogy
I.
vagy
-

a közbeszerzés ………………………………….
személlyel szerződést kívánunk kötni

része

tekintetében

harmadik

a közbeszerzés tekintetében harmadik személlyel nem kívánunk szerződést kötni

II.
vagy
-

a szerződés teljesítéséhez …………………………………. 10% feletti alvállalkozót
kívánunk bevonni3
a szerződés teljesítéséhez 10% feletti alvállalkozót nem kívánunk bevonni

III.
-

a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a közbeszerzés értékének tíz százalékát
nem meghaladó mértékű alvállalkozót,

-

a szerződés teljesítéséhez igénybe veszek a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem
meghaladó mértékű alvállalkozót, de ezúton nyilatkozom, hogy ezen alvállalkozó nem
esik az előírt kizáró okok hatálya alá

vagy

………………., 200. …………. …..

…………………………………………………..

(cégszerű aláírás)
2

Az ajánlatkérő 3. db. (I, II, III.) résznyilatkozat megtételére kéri az ajánlattevőt, minden részben két lehetőséget
megadva. Az ajánlatkérő kéri áthúzni a két-két-két lehetőség közül az egyiket, vagy kéri valamilyen módon
egyértelműsíteni az ajánlattevői nyilatkozatot.
3
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 10% feletti alvállalkozókra és a Kbt. 66. § (2) bekezdése, illetve
a 67. § (4) bekezdése szerinti szervezetekre is vonatkoznak a felhívásban megjelöltek szerint a kizáró okok
rendelkezései, illetve a 10 % feletti alvállalkozókra vonatkozóan az alkalmassági előírások is irányadóak.
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9. számú dokumentum

Szerződéstervezet

16

10. számú dokumentum

MŰSZAKI LEÍRÁS,
a közbeszerzési eljárás műszaki követelményei
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