KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK
„Keretmegállapodás keretében mezőgazdasági szolgáltatások nyújtása a Kaposvári Egyetem részére
maximum 36 hónap időtartamra”
tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljáráshoz

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

„Keretmegállapodás keretében mezőgazdasági
szolgáltatások nyújtása a Kaposvári Egyetem
részére maximum 36 hónap időtartamra”

közösségi eljárási rend szerinti,
nyílt közbeszerzési eljárás

(Az ajánlat összeállításának tartalmi,
formai és alaki követelményei)

Kaposvár
2016.

1

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK
„Keretmegállapodás keretében mezőgazdasági szolgáltatások nyújtása a Kaposvári Egyetem részére
maximum 36 hónap időtartamra”
tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljáráshoz

TARTALOMJEGYZÉK
I. rész Útmutató az ajánlattevők részére

1. ELŐZMÉNYEK, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK .......................................................... 4
2. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEÍRÁSA ..................................................................... 4
3. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL ................................................................................................ 5
4. AZ AJÁNLATOK ÉRVÉNYESSÉGE............................................................................... 5
5. KIEGÉSZTŐ TÁJÉKOZTATÁS ....................................................................................... 6
6. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGE ............................................................ 7
7. AZ AJÁNLAT KÉSZÍTÉSÉNEK ALAPJA ...................................................................... 7
8. JOGI SZABÁLYOZÁS ...................................................................................................... 8
9. AZ ELJÁRÁS NYELVE, AZ AJÁNLAT FORMÁJA ....................................................... 8
10. AZ AJÁNLATOK, HIÁNYPÓTLÁSOK BENYÚJTÁSA .............................................. 9
12. AZ AJÁNLATI ÁR ........................................................................................................ 10
13. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE ................................................ 11
14. EREDMÉNYHIRDETÉS............................................................................................... 11
15. SZERZŐDÉS ................................................................................................................. 11
EGYÉB TÁJÉKOZTATÁS ................................................................................................. 11
II. rész Szerződéstervezet
III. rész Nyilatkozatminták

2

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK
„Keretmegállapodás keretében mezőgazdasági szolgáltatások nyújtása a Kaposvári Egyetem részére
maximum 36 hónap időtartamra”
tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljáráshoz

I. RÉSZ
ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

3

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK
„Keretmegállapodás keretében mezőgazdasági szolgáltatások nyújtása a Kaposvári Egyetem részére
maximum 36 hónap időtartamra”
tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljáráshoz

1. ELŐZMÉNYEK, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A jelen dokumentáció és a felhívás esetleges ellentmondása esetén mindenkor az utóbbi az
irányadó.
Jelen közbeszerzési dokumentumok megnevezése: ”közbeszerzési dokumentumok”.
A közbeszerzési dokumentumok önmagában nem pótolják a törvényi előírásokat.
Az esetlegesen előforduló ”Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény értendő.
A közbeszerzési dokumentumoknak nem célja a Kbt. előírásainak illetve a felhívásban
meghatározott feltételeknek a megismétlése. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt.
rendelkezéseire, amelyek alapos ismerete – megítélésünk szerint – elengedhetetlen az ajánlat
érvényes összeállítása és benyújtása, stb. szempontjából.
2. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEÍRÁSA
1. rész Szántóföldi növénytermesztési szolgáltatások
A közbeszerzés mennyisége: 225 000 000 Ft + ÁFA keretösszegig.
A szántóföldi növénytermesztési szolgáltatások az alábbi feladatokat foglalják magukban:
- termőföld előkészítés
- vetés, ültetés
- permetezési és trágyázási munkák
- aratás és betakarítási feladatok
2. rész Mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos szállítmányozási és rakodási szolgáltatások
A közbeszerzés mennyisége: 67 500 000 Ft + ÁFA keretösszegig.
A mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos szállítmányozási és rakodási szolgáltatások az alábbi
feladatokat foglalják magukban:
- szállítás földúton
- szállítás műúton
- magajáró rakodógépes feladatok elvégzése
3. rész Szálas és erjesztett takarmánynövények betakarítása, szállítása
A közbeszerzés mennyisége: 45 000 000 Ft + ÁFA keretösszegig.
A szálas és erjesztett takarmánynövények betakarítása, szállítása az alábbi feladatokat foglalják
magukban:
- kaszálás
- rendkezelés
- rendsodrás
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-

rendfelszedés-bálázás
kukorica szilázs tömörítés

4. rész Állattenyésztési telepek működéséhez kapcsolódó gépi szolgáltatások
A közbeszerzés mennyisége: 90 000 000 Ft + ÁFA keretösszegig.
A traktoros munkák az alábbi feladatok elvégzésére vonatkoznak:
- istállók almozása
- etetőkocsi üzemeltetés
- bálabontó üzemeltetés
- abrak és szálastakarmány szállítás
- egyéb aktuális állattenyésztő telepi traktoros munkák
A magajáró rakodógépes munkák az alábbi feladatok elvégzésére vonatkoznak:
istállók almozása
szalma és szénabála kazalozás
istállók kitrágyázása (trágyakihordás)
egyéb aktuális állattenyésztő telepi rakodógépes munkák
3. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL
Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt
feltételeknek, így különösen:
a) a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni;
b) a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését;
c) a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen
felelnek;
d) az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi
határidő lejárta után változás nem következhet be.
Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag a képviselő ajánlattevő
részére küldi meg a Kbt. által előírt és egyéb értesítéseket, tájékoztatásokat, felhívásokat. A
közös ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelően
rendezzék. A képviselő ajánlattevő részére kézbesített dokumentumok, valamennyi közös
ajánlattevő részére kézbesítettnek tekintendők. A megfelelő kézbesítés érdekében az ajánlatban
meg kell adni a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt elérhetőségeit.
4. AZ AJÁNLATOK ÉRVÉNYESSÉGE
Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) rendelkezése alapján az ajánlatát az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek
megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez – különösen a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság, valamint a műszaki illetve szakmai alkalmasság körében – szükséges
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dokumentumokat és igazolásokat, az ajánlat érvényességének egyértelmű megállapításához
szükséges tartalommal ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.
5. KIEGÉSZTŐ TÁJÉKOZTATÁS
A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő a felhívásban megadott elérhetőségre közvetlenül
benyújtott vagy postai kézbesítéssel küldött levélben vagy telefaxon (vagy a Kbt. 41. § (2) c)
pontjának megfelelő elektronikus úton) fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az ajánlatkérőhöz,
aki azt az ajánlattételi határidő lejárta előtt a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján adja meg.
A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket a fentiekben meghatározottak mellett – a könnyebb
feldolgozhatóság érdekében – kérjük e-mailen, szerkeszthető, „*.doc” formátumban is
megküldeni Ajánlatkérőnek. Az elektronikus eljuttatás a Kbt. 41. § (4) bekezdésének
megfelelő módon történő esetét kivéve, nem váltja ki a cégszerűen aláírt írásos
dokumentumot, melyet személyesen, postai úton, vagy faxon el kell juttatni a
lebonyolítóhoz.
Mind az Ajánlattevők által megküldött kérdések, mind Ajánlatkérő által adott válaszok esetén,
az elektronikus (szerkeszthető) formátum és a nyomtatott formátum esetleges eltérésekor a
nyomtatott formátumot kell figyelembe venni.
Kérjük a gazdasági szereplőket, hogy kizárólag a Kbt. 56. §-ának megfelelő tartalommal, a
megfelelő ajánlattétel érdekében, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltakkal kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők
figyelmét arra, hogy a Kbt. 56. § alapján az ajánlatkérőnek nincsen felhatalmazása a Kbt. egyes
rendelkezéseivel kapcsolatosan értelmező tájékoztatást adni. A Kbt., valamint a
közbeszerzésekkel összefüggő egyéb jogszabályok értelmezésével kapcsolatban elsősorban a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint a Közbeszerzési Hatóság adhat
felvilágosítást.
Az Ajánlatkérő – a gazdasági szereplők egyidejű értesítése mellett – írásban (fax, e-mail útján)
válaszol a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatos minden
egyes kérdésre, és a tájékoztatás teljes tartalmát a gazdasági szereplők számára hozzáférhetővé
teszi Ajánlatkérőnél.
A gazdasági szereplő által feltett kérdések, és az ajánlatkérő által kézbesített kiegészítő
tájékoztatások a dokumentáció részeivé válnak.
Az Ajánlattevők kizárólagos felelőssége, hogy gondosan megvizsgálják közbeszerzési
dokumentumokat, és annak minden kiegészítését, amely az ajánlati időszak alatt került
kibocsátásra, valamint hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan
körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolja az ajánlat
természetét vagy mennyiségi jellemzőit vagy a munkák kivitelezését abban az esetben, ha az
ajánlat elfogadást nyert.
A telefonon érkező kérdésekre az esélyegyenlőség és a verseny tisztasága, átláthatósága és
nyilvánossága elvének megfelelően az Ajánlatkérőnek nem áll módjában választ adni!
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6. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGE
Minden költség, amely az ajánlat elkészítésével és benyújtásával függ össze, az Ajánlattevőt
terheli.
Az Ajánlattevőnek semmilyen címen nincs joga az Ajánlatkérőtől az ajánlat kidolgozásával
kapcsolatos költségei visszatérítését kérni, még akkor sem, ha az Ajánlatkérő megszünteti az
eljárást.
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben
(különös tekintettel pl. az ajánlati biztosítékra vonatkozó bankgarancia dokumentumra), az
ajánlatot Ajánlatkérőnek a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint öt évig meg kell őriznie.
7. AZ AJÁNLAT KÉSZÍTÉSÉNEK ALAPJA
A beszerzés tárgyának műszaki tartalma a IV. részben található. A Szerződés megkötését
követően a nyertes ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a beszerzés műszaki tartalmát nem
ismerte meg teljes egészében.
Az ajánlat elkészítésének alapja az Ajánlattevők által átvett közbeszerzési dokumentumok. Az
ajánlat a jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák teljes körű elvégzését kell, hogy
tartalmazza úgy, ahogy azt az Ajánlatkérő az ajánlattétel céljából kibocsátott közbeszerzési
dokumentumokban előírta. Az ajánlatban szereplő árakat magyar forintban kell megadni.
Az ajánlatokat csakis a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján lehet benyújtani. Az
olyan ajánlatot, amelyet az Ajánlattevő a saját feltételeinek, kikötéseinek beszúrásával,
becsatolásával dolgozott ki, Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánít. Többváltozatú ajánlat
benyújtására nincs lehetőség.
Az ajánlatot az alábbiak figyelembe vételével kell összeállítani:
Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy
védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének
meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a „vagy egyenértékű” kifejezést
minden esetben érteni kell! A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az
ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel
rendelkező Szolgáltatásokra is tehető ajánlat.
Üzleti titok
Ajánlattevő az ajánlatában közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, amelynek
feltétele, hogy ajánlattevő erről kifejezetten nyilatkozzon és az ezen körbe tartozó
dokumentumokat elkülönített módon, mellékletben csatolja ajánlatához (44. § (1) bekezdés).
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésében
meghatározott adatok körét nem érintheti ajánlattevő tilalma.
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8. JOGI SZABÁLYOZÁS
Az árubeszerzésre kötendő szerződés odaítélésére lefolytatott közbeszerzési eljárás a Kbt.
alapján kerül lebonyolításra.
Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevő ismeri a szükséges törvényi, rendeleti és
szabályozási forrásanyagot, amely az adott időben Magyarország területén érvényben van, és
valamilyen formában befolyásolja, vagy irányíthatja Ajánlattevő tevékenységét a szerződés
végrehajtása közben, vagy azzal kapcsolatban.
Az Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van az érvényben lévő
jogszabályokkal, műszaki szabályozásokkal.
9. AZ ELJÁRÁS NYELVE, AZ AJÁNLAT FORMÁJA
A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közbeszerzési dokumentumok
magyar nyelven készültek és kerültek az ajánlattevők részére átadva. Az eljárás során minden
iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni.
A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar.
Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős
fordítását elfogadja, ajánlattevő nem köteles a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti – az
Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített – hiteles fordítás készíttetésére.
Az ajánlatot 1 (egy) eredeti példányban cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással
rendelkező meghatalmazott által) aláírva papír alapon, roncsolás mentesen, nem bontható
kötésben, folyamatos oldalszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva, valamint az
eredeti, aláírt ajánlatot 1 (egy) példányban, teljes terjedelmében *.pdf formátumban
beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) kell benyújtani az ajánlattal közös
csomagolásban. Ezzel kapcsolatban ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell
benyújtani a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül
olvasható, de nem módosítható pdf file) példányai a papír alapú (eredeti) példánnyal
megegyeznek. Eltérés esetén, a papír alapon benyújtott ajánlatban foglaltak az irányadóak.
Az 1 eredeti ajánlatot zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat
első vagy hátsólapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről
erre jogosultnak alá kell írnia, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a
matricán legyen. Az ajánlat oldalszámozása eggyel (1.) 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 ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban
szereplődokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által
tett hibakiigazításokat. Az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személy(ek)nek, vagy az arra
meghatalmazott személy(ek)nek a kézjegyükkel kell ellátnia/ellátniuk a közbeiktatás, törlés
vagy átírás dátumának feltüntetésével.
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A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott ajánlatok elirányításáért, vagy idő előtti
felbontásáért ajánlatkérőt felelősség nem terheli.
A kért példányszámú ajánlatot együttesen, egy közös borítékba, csomagba, vagy dobozba kell
becsomagolni. A csomagolásnak át nem látszónak, sértetlennek kell lennie és meg kell felelnie
az alábbi követelményeknek:
- biztosítja, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak,
A CSOMAGOLÁSON FEL KELL TÜNTETNI AZ ALÁBBIAKAT:
„Keretmegállapodás keretében mezőgazdasági szolgáltatások nyújtása a Kaposvári Egyetem
részére maximum 36 hónap időtartamra”… (rész száma)……………………(rész
megnevezése)
és az „Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”
Az ajánlatot nyomtatott betűvel, tintával, gépírással, vagy más kitörölhetetlen módon
olvashatóan kell megírni.
A hiánypótlás külső csomagolásra rá kell írni:
„Keretmegállapodás keretében mezőgazdasági szolgáltatások nyújtása a Kaposvári Egyetem
részére maximum 36 hónap időtartamra” ”… (rész száma)……………………(rész
megnevezése) - „Hiánypótlás”.
10. AZ AJÁNLATOK, HIÁNYPÓTLÁSOK BENYÚJTÁSA
Az ajánlatok átvételét személyes átadás esetén írásos átvételi elismervény igazolja.
Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, példányszámban és
időben kerüljön benyújtásra. Az ajánlatot írásban és zártan, a lent megadott címen közvetlenül
vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Határidőben benyújtott az az
ajánlat, amelyet legkésőbb a határidő lejártának időpontjában a benyújtás helyeként megjelölt
helyen benyújtottak.
Az ajánlatok benyújtásának
 címe: az ajánlattételi felhívás szerint
 határideje: az ajánlati felhívásban foglaltak szerint, esetleges halasztás, módosítás
figyelembe vételével.
 A közvetlen benyújtásra hétfőtől-csütörtökig 9:30-15:00 óra között, pénteken és
amennyiben a szombati nap munkanap 9:30-12.00 az ajánlattételi határidő lejártának
napján 9:00-tól az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlati felhívásban meghatározott
címen van lehetőség.
Az ajánlatok benyújtásakor az ajánlatok átadásához szükséges időtartamot is vegyék
figyelembe az ajánlattevők. A határidőn túl érkezett ajánlatok a Kbt. értelmében érvénytelenek,
amely ajánlatok azonban a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerinti iratnak minősülnek. Ezért
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ajánlatkérő a késve benyújtott ajánlatokat köteles megőrizni, azok visszaszolgáltatására sem
részekben, sem egészében nem kerülhet sor.
11. AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ DOKUMENTUMOK
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) b) pontban foglaltaknak megfelelően tájékoztatja az
ajánlattevőket, hogy az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, igazolásokat,
nyilatkozatokat kell – lehetőleg az alábbi sorrendben – csatolni:
Tartalomjegyzék
1. számú dokumentum: Ajánlattételi adatlap (Felolvasólap)
2. számú dokumentum: Ajánlati árrészletező
3. számú dokumentum: Az ajánlattevő kifejezett „Nyilatkozat”-a a Kbt. 66. § (2)
bekezdése vonatkozásában
4. számú dokumentum: Formanyomtatvány- az egységes európai közbeszerzési
dokumentum formanyomtatványa
5. számú dokumentum: Nyilatkozatok a kizáró okokról
6. számú dokumentum: Nyilatkozat az ajánlat elektronikus példányáról
7. számú dokumentum: Nyilatkozat üzleti titokról
Figyelemmel a Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakra, az ajánlatban szereplő nyilatkozatok
aláírás nélkül joghatás kiváltására nem alkalmasak, így az ajánlatot a szükséges helyeken – pl.
ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatai,
a Felolvasólap – cégszerűen aláírva (vagy cégszerű aláírásra jogosult által meghatalmazott
személy(ek) aláírásával ellátva) kell benyújtani.
A közbeszerzési dokumentumok dokumentummintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az
érvényes ajánlattételt megkönnyítse az ajánlatkérő. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét,
hogy ajánlatkérő nem teszi kötelezővé az általa meghatározott dokumentumminták
alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlattevőknek. Javasoljuk az ajánlattevőnek, hogy a
dokumentumminták helyességét minden esetben ellenőrizzék. Amennyiben az ajánlattevő a
dokumentumminta mellőzésével kívánja ajánlatát megtenni, kérjük, hogy fokozott figyelemmel
járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége érdekében. A
dokumentációban szereplő iratminták kitöltése és benyújtása javasolt, de az Ajánlatkérő által
előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja Ajánlatkérő,
amennyiben az alkalmas az alkalmasság, illetve egyéb, az Ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által
előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányának megállapítására.
12. AZ AJÁNLATI ÁR
Az Ajánlati árat Magyar Forintban (HUF) kell az előírt helyeken rögzíteni számjegyekkel. Az
elvégzett szolgáltatások ellenértéke is kizárólag Magyar Forintban kerül kifizetésre.
A kifizetés az eljárást megindító felhívás III.1.2) pontjában valamint Szerződéstervezetben
rögzítettek szerint történik.
Az ÁFA tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók.
Az ajánlattevőknek az árajánlat megadásához rendelkezésre bocsátott táblázatok teljes anyagát
részletesen át kell vizsgálniuk és összehasonlítaniuk, hogy minden hibát, ellentmondást,
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hiányosságot, vagy az I. osztályú minőségben történő teljesítést akadályozó egyéb tényezőt
feltárjanak, és az ajánlatkérővel közöljenek.
13. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE
13.1. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat
az Ajánlattevőt terheli. Amennyiben bármelyik ajánlat az ajánlattételi határidőnél később
érkezik meg az Ajánlatkérőhöz, úgy azt az Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja (a késedelem
okának és felelősének vizsgálata nélkül). Az Ajánlatkérő ezen ajánlatokat öt évig megőrzi.
Az ajánlatok az ajánlattételi határidő lejártával azonos időpontban kerülnek felbontásra. Az
ajánlatok felbontása során a Kbt. 68. § -a szerinti eljárási cselekményekre kerül sor.
Hiánypótlás
Az Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. §-a szerint a hiánypótlás lehetőségét teljes körben
biztosítja.
13.2. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint „a legalacsonyabb
ár” értékelési szempont szerint bírálja el, tekintettel a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltakra.
14. EREDMÉNYHIRDETÉS
Ajánlatkérő a Kbt. 79. § rendelkezéseire tekintettel eredményhirdetést nem tart.
15. SZERZŐDÉS
Ajánlatkérő az eljárás adott részenkénti nyertesével az összegezés megküldését követően
felveszi a kapcsolatot a szerződéskötéshez szükséges további teendők és információk
megadása érdekében.
Amennyiben az adott részben nyertes Ajánlattevő nem írja alá a szerződést Ajánlatkérő által
megjelölt időpontban, Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a nyertes Ajánlattevő a szerződés
megkötésétől visszalép.
EGYÉB TÁJÉKOZTATÁS
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlattevőnek a kifizetések vonatkozásában
az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A.§ szerint kell eljárnia.
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II. rész
SZERZŐDÉSTERVEZET
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SZOLGÁLTATÁSI KERETMEGÁLLAPODÁS
„TERVEZET”
amely létrejött egyrészről
Név:
Kaposvári Egyetem
cím:
a szerződéskötéskor töltendő ki
intézményi
azonosító:
a szerződéskötéskor töltendő ki
képviseli:
a szerződéskötéskor töltendő ki
mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő
másrészről
Cégnév:
a szerződéskötéskor töltendő ki
Székhely:
a szerződéskötéskor töltendő ki
Cg.:
a szerződéskötéskor töltendő ki
Adószám:
a szerződéskötéskor töltendő ki
KSH:
a szerződéskötéskor töltendő ki
Bankszámla:
a szerződéskötéskor töltendő ki
Képviseli:
a szerződéskötéskor töltendő ki
mint szolgáltató, a továbbiakban: Szolgáltató (Megrendelő és Szolgáltató együttesen:
Felek) között a mai napon, az alábbi feltételekkel:
I. ELŐZMÉNYEK
Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.”) 104. § (3) bekezdése és 105. § (2) bekezdés c) pontja szerint
keretmegállapodás
megkötésére
irányuló
közbeszerzési
eljárást
folytatott
„Keretmegállapodás keretében mezőgazdasági szolgáltatások nyújtása a Kaposvári
Egyetem részére maximum 36 hónap időtartamra” tárgyban a … [rész száma]
……………[a rész megnevezése] (továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”).
A Közbeszerzési Eljárásban beérkezett végleges ajánlatok értékelését követően Megrendelő
a(z) ajánlatát elfogadta, így Felek a törvényes határidőn belül szolgáltatási keretmegállapodást
kötnek egymással.
II. A KERETMEGÁLLAPODÁS SPECIÁLIS FELTÉTELEI
1. Jelen keretmegállapodás alapján Megrendelő a szolgáltatás igénybevételének tárgyában
a keretmegállapodás 2. részének lefolytatása során konzultációra hívja fel Szolgáltatót.
A konzultáció során Megrendelő írásban egyedi megrendelést (árajánlatkérést) ad le
Szolgáltató részére, melyre Szolgáltatónak 3 (három) munkanapon belül írásban
ajánlatot kell tennie. A keretmegállapodás aláírása önmagában nem jelenti a
Szolgáltatás megrendelését; a Szolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettséget
kizárólag A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatott konzultáció
eredményeképpen létrejövő egyedi szerződés („Egyedi Szerződés”) keletkeztet. A
Felek a Szolgáltatás teljesítésére vonatkozó speciális vállalásokat és egyéb
kedvezményeket a konzultáció során határozzák meg.
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2. Az Egyedi Szerződések teljesítésére a Keretmegállapodás rendelkezései változatlan
tartalommal érvényesek, azzal, hogy amennyiben az adott Egyedi Szerződés valamely
rendelkezése a Keretmegállapodásban szereplő kikötésekhez képest többlet feltételeket
is tartalmaz, az adott Egyedi Szerződés teljesítésére az adott Egyedi Szerződésben
szereplő többlet feltételeket kell alkalmazni.
3. A keretmegállapodásos eljárás második részében Megrendelő a dokumentáció részét
képező minta szerint, az ott megadott specifikáció, vagy szolgáltatás megnevezés
alapján a konkrét igénynek megfelelően kér ajánlatot.
4. A keretmegállapodás 2. részében a keretmegállapodást elnyert Szolgáltató(k)
(ajánlattevők) versenyújranyitásával történő versenyeztetése során megadott ajánlatot
értékeli Megrendelő, az alábbiak szerint:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár, tekintettel a Kbt. 76. §
(5) bekezdésében foglaltakra.
III. A KERETMEGÁLLAPODÁST ALKOTÓ DOKUMENTUMOK
1. Szerződéses okmányok:
Annak okán, hogy jelen keretmegállapodást a Felek a közbeszerzési szabályok
megtartásával kötötték meg egymással, a Felek kijelentik, hogy teljes
megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés törzsszövege tartalmazza. A
Közbeszerzési Eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen
szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők,
különös tekintettel az alábbi dokumentumokra:
Egyedi Szerződés, Közbeszerzési Eljárást indító Felhívás, a Közbeszerzési
Dokumentumok, kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre
sor került); Szolgáltató nyertes ajánlatának teljes tartalma a Kbt. 44. §-ának (1)-(2)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel;
2. Dokumentumhierarchia:
A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó, értelmezési nehézség
esetén a következő sorrend az irányadó: Egyedi Szerződés, Keretmegállapodás,
Közbeszerzési Eljárást indító Felhívás, a Közbeszerzési Dokumentumok, kiegészítő
tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került); Szolgáltató
nyertes ajánlatának teljes tartalma.
IV. A SZERZŐDÉS KBT. ÁLTAL MEGHATÁROZOTT TARTALMA
1. A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a Szerződéses
Okmányok részét képezi az Egyedi Szerződés, Keretmegállapodás, Közbeszerzési
Eljárást indító Felhívás, a Közbeszerzési Dokumentumok, kiegészítő tájékoztatásra
adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került); Szolgáltató nyertes ajánlatának
teljes tartalma, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a szerződés részét,
Szolgáltató kötelezettségét képezik.
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2. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy
Szolgáltató a szerződés teljesítése során nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek
fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak;
3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy
Szolgáltató köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése
szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
4. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy Megrendelő jogosult
és egyben köteles a keretmegállapodást felmondani – ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni
tudjon – ha
a) a Szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel;
b) a Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjában meghatározott feltétel.
5. A Felek rögzítik, hogy a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti felmondás esetén a Szolgáltató
a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli
ellenértékére jogosult.
6. A Kbt. 136 § (2) bekezdésének eleget téve Felek megállapodnak, hogy külföldi
adóilletőségű Szolgáltató köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet a Szolgáltatóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.
7. Megrendelő nyilatkozza, hogy a Kbt. 133. § (1) bekezdését figyelembe vette
közbeszerzési eljárás előkészítése során.
8. A szerződés módosítása kapcsán a Kbt. 141. § irányadó.
9. Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre
vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzési alapelveinek tiszteletben
tartásával [Kbt. 2. §] kell eljárni.
V. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, IDŐTARTAMA, A TELJESÍTÉSI HELYEK
1. A szerződés tárgya:
Jelen szerződés tárgyát a jelen szerződés 1. számú mellékletként csatolt táblázatban
felsoroltak (a továbbiakban: Szolgáltatások) képezik.
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2. Szerződés hatálya:
Jelen keretmegállapodást a Felek a szerződéskötéstől számított 36 (harminchat)
hónapos időtartamra vagy a keretösszeg kimerüléséig hozzák létre.
3. Szerződés időtartama:
Jelen szerződés mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba. A szerződés egyes
rendelkezései (pl. szavatosság) rendeltetésüknél fogva túlnyúlnak a szerződés hatályán.
4. A teljesítés helye: Kaposvári Egyetem alábbi telephelye1:
Tan és Kísérleti Üzem, 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Pannon Lovasakadémia, 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Vadgazdálkodási Tájközpont, 7475 Bőszénfa, Malom u, 3.
Takarmánykutató Intézet, 7095 Iregszemcse, Napraforgó u. 1. (Iregszemcsei telep) és
7671 Bicsérd, Külterület (Bicsérdi telep)
Megrendelő jogosult az Egyedi szerződésekben ettől eltérő helyszínt is megjelölni.
VI. JÓTÁLLÁSI ÉS SZAVATOSSÁGI FELTÉTLEK
1. Szolgáltató szavatolja, hogy a teljesítése a szerződés rendelkezéseinek, a hatályos
jogszabályoknak és szabványoknak, hatósági előírásoknak, valamint az általános
szakmai szokásoknak megfelel.
2. Szolgáltató a jótállási és szavatossági kötelezettségének keretében köteles a hibásan
elvégzett szolgáltatást 5 napon belül térítésmentesen ismételten elvégezni. Amennyiben
Szolgáltató ezen időponton belül nem tesz eleget a szavatossági, jótállási
kötelezettségének, úgy Megrendelő a szerződést biztosító mellékkötelezettségekben
részletezett kötbért igényelhet, vagy a Szolgáltatást – Szolgáltató költségére – jogosult
más forrásból beszerezni.
3. Amennyiben a hiba elhárítására annak bejelentésétől számított 30 napon belül sem kerül
sor, úgy Megrendelőt elállási jog illeti meg.
Szolgáltatási időpontok:
1. Szolgáltató a Szolgáltatások teljesítését a jelen szerződés aláírását követően az előre
egyeztetett időpontban, az előre egyeztetett mennyiségben vállalja a Megrendelő
részére.
2. Megrendelő tájékoztatja Szolgáltatót, hogy a Szolgáltatások teljesítése az alábbi
időpontokban lehetséges:
- Munkanapokon: 0-24 óra között
- Munkaszüneti és ünnepnapokon: 0-24 óra között
3. Ha a teljesítési határidő az átvétel időpontján kívüli időpontra esik, úgy Szolgáltatónak
a teljesítést úgy kell ütemeznie, hogy az átadás megkezdésére még sor kerülhessen az
átvételi időablak lejárata előtt.

1
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4. Szolgáltatónak a Szolgáltatások tekintetében a megrendeléstől számított 30 napon belül
eleget kell tennie, kivéve, ha felek A keretmegállapodásos eljárás 2. részében
lefolytatott konzultáció eredményeképpen más időpontban állapodnak meg.
5. Amennyiben a szolgáltató a meghatározott határidőn belül nem tudja teljesíteni a
megrendelt Szolgáltatást, Megrendelőnek jogában a szerződést biztosító
mellékkötelezettségekben részletezett kötbért igényelni, vagy a Szolgáltatást –
Szolgáltató költségére – jogosult más forrásból beszerezni.
VII. MENNYISÉGI, MINŐSÉGI VIZSGÁLAT RENDJE
1. Felek a Szolgáltatások átadását illetve átvételét átadás-átvételi jegyzőkönyv
felvételével igazolják.
2. Megrendelő köteles az elvégzett Szolgáltatások mennyiségi és minőségi
ellenőrzését az átvétel időpontjában elvégezni. A mennyiség szerinti ellenőrzés
tényét és az esetleges hiányokat az átadás-átvételi jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
3. Szerződésszerű teljesítésről Megrendelő teljesítésigazolást állít ki. Amennyiben
Megrendelő minőségi kifogást nem tesz és a teljesítésigazolást sem állítja ki, a
teljesítést Megrendelő részéről igazoltnak kell tekinteni.
4. A Szolgáltatások átvételére és az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására
Megrendelő részéről ………………………… jogosult.
5. A
teljesítésigazolás
kiállítására
…………………………………………… jogosult.

Megrendelő

részéről

VIII. A SZERZŐDÉSES ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI SZABÁLYOK, KERETÖSSZEG
1. Az ellenérték a szerződés szerinti részletes árajánlat alapján került meghatározásra,
ezért az ellenérték magában foglalja a közvetlen költségeket, munkadíjat, az összes
anyag- és teljesítési költséget, a bér- és a járulékos bérköltségeket, továbbá mindazon
költséget és díjat, ami a szerződés szerinti feladat hibamentes, hiánytalan, szabályos,
szakszerű teljesítéshez szükséges, így Szolgáltató Megrendelővel szemben további
költségigénnyel nem élhet. Szolgáltató kijelenti, hogy a Megrendelő által
rendelkezésére bocsátott információk alapján a díj kialakításához szükséges lényeges
információk rendelkezésére álltak a közbeszerzési eljárás során. A jelen szerződés
tárgyát képező, a szolgáltató által megajánlott Szolgáltatások ellenértékét a jelen
szerződés 1. számú mellékleteként csatolt táblázat tartalmazza.
2. Az Egyedi Szerződésben meghatározott szerződéses árakon vállalja az Egyedi
Szerződés tárgyát képező szolgáltatások elvégzését. A szerződéses árak az eljárás 2.
szakaszában, a verseny újbóli megnyitása során azonosak vagy kedvezőbbek lehetnek
a közbeszerzési eljárás 1. részében a Szolgáltató által megadott árakhoz viszonyítva,
tekintettel a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontjára. Szolgáltató bármilyen akciót hirdet,
az abban szereplő kedvezményeket a Megrendelő részére is érvényesítenie kell.
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3. A Felek rögzítik, hogy a Keretmegállapodásban meghatározott keretmennyiség
(„Keretösszeg”) a Megrendelő által a Keretmegállapodás hatálya alatt felhasználható
maximális keretmennyiséget jelenti. A Megrendelő önálló hatáskörébe tartozik annak
eldöntése, hogy a Keretmegállapodás hatálya alatt mikor és a keretmennyiség mekkora
részére ír ki konzultációs eljárást.
4. A Keretmegállapodásban meghatározott maximális keretmennyiség2:
1. rész Szántóföldi növénytermesztési szolgáltatások
A közbeszerzés mennyisége: 225 000 000 HUF + ÁFA keretösszegig.
Ajánlatkérő nem köteles a teljes keretösszeget lehívni jelen szerződés időtartama alatt.
2. rész Mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos szállítmányozási és rakodási
szolgáltatások
A közbeszerzés mennyisége: 67 500 000 HUF + ÁFA keretösszegig.
Ajánlatkérő nem köteles a teljes keretösszeget lehívni jelen szerződés időtartama alatt.
3. rész Szálas és erjesztett takarmánynövények betakarítása
A közbeszerzés mennyisége: 45 000 000 HUF + ÁFA keretösszegig.
Ajánlatkérő nem köteles a teljes keretösszeget lehívni jelen szerződés időtartama alatt.
4. rész Állattenyésztési telepek működéséhez kapcsolódó gépi szolgáltatások
A közbeszerzés mennyisége: 90 000 000 HUF + ÁFA keretösszegig.
Ajánlatkérő nem köteles a teljes keretösszeget lehívni jelen szerződés időtartama alatt.
IX. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI
1. Szolgáltató csak a teljesítésigazolással elismert ellenszolgáltatást jogosult számlázni a
teljesítést követően. A számla ellenértékét Megrendelő a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésében, a Kbt. 135. § (3)–(5) bekezdésében és az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint átutalással egyenlíti ki. A számla fizetési határideje
legfeljebb 60 nap.
2. A számla meg kell, hogy feleljen a számvitelről és az általános forgalmi adóról szóló
törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak.
3. Vevői késedelem:
Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Ptk. 6:155. § rendelkezéseiben foglaltak
szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. Szolgáltató számláján szereplő minden
ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában.
X. A KERETMEGÁLLAPODÁSOS ELJÁRÁS 2. RÉSZÉNEK LEFOLYTATÁSA, AZ
EGYEDI SZERZŐDÉSEK (MEGKÖTÉSÉNEK) FOLYAMATA
1. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben Megrendelő a Szolgáltatás meghatározott
mennyiségben (értékben) történő leteljesítését igényli, úgy Megrendelő a Kbt. 105. §
22
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(2) bekezdése c) pontja szerinti konzultációs eljárást köteles lefolytatni.
2. A Megrendelő a konzultációra szóló felhívást a Szolgáltató által a jelen
keretmegállapodásban meghatározott kapcsolattartó személy részére küldi meg ajánlott
levél formájában vagy elektronikus úton (e-mail vagy fax). A Megrendelő a
konzultációra szóló felhívásban meghatározza azokat a feltételeket, amelyre
vonatkozóan a Szolgáltató az ajánlatát megteheti. Szolgáltató a konzultáció során a
keretmegállapodásban foglaltakhoz képest azonos, vagy Megrendelő számára
kedvezőbb ajánlatot tehet. A konzultáció során tett ajánlatot a Megrendelő nem köteles
elfogadni, annak elutasítása esetén a Megrendelő újabb konzultációs felhívást jogosult
a Szolgáltató részére küldeni.
3. Felek rögzítik, hogy az Egyedi szerződést a konzultáció során tett kiegészítések és a
Szolgáltató által küldött egyedi ajánlat alkotja. Az Egyedi Szerződés a jelen
keretmegállapodás elválaszthatatlan részét képezi.
Felek az egyedi szerződésekben rögzítik a keretmegállapodás hatálya alá tartozó
szolgáltatások teljesítésének teljesítésére vonatkozó szabályokat, azok egyedi szerződés
szerinti mennyiségét, adott esetben teljesítésigazolásának, elszámolásának és
fizetésének részletes rendjét.
XI. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE
1. A szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek: Jelen
szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek
cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a
keretmegállapodást aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező
személyek által tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas.
2. A szerződés módosítása körében az alábbi tartalmi megkötések érvényesülnek: Jelen
szolgáltatási keretmegállapodást a Kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzési
eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával
lehet módosítani.
3. Általános elállás, felmondás:
Megrendelő a teljesítésig jogosult az egyedi megrendeléstől indokolás nélkül elállni, a
Szolgáltatóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával, de köteles Szolgáltató kárát megtéríteni.
Szolgáltatót azonban fokozott kárenyhítési kötelezettség terheli.
Megrendelő a szerződés hatályának lejárta előtt jogosult a keretmegállapodást indokolás
nélkül 30 napos felmondási idővel felmondani a Szolgáltatóhoz intézett írásbeli
nyilatkozatával, de köteles Szolgáltató kárát megtéríteni. Szolgáltatót azonban fokozott
kárenyhítési kötelezettség terheli.
4. Teljesítési szerződés egészét érintő szerződésszegés:
Szolgáltató részéről a teljesítés kapcsán különösen az alábbiak minősülnek súlyos
szerződésszegésnek („Súlyos Szerződésszegés”) a szerződés egésze szempontjából:
- Amennyiben Szolgáltató 15 napot meghaladóan késedelembe esik a szolgáltatás
teljesítésével;
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Amennyiben Szolgáltató hibásan teljesít;
Amennyiben nem, vagy késedelmesen javítja ki a Megrendelő által jelzett hibát;
Amennyiben Szolgáltató jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős
mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés
nem áll érdekében;
- Amennyiben Szolgáltató felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen csőd- vagy
felszámolási eljárást rendelnek el, Szolgáltató legfőbb szerve a társaság
végelszámolásának, megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről határoz;
Ha a Szolgáltató súlyos szerződésszegést követ el, Megrendelő jogosult a
keretmegállapodást a Szolgáltatóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával, azonnali hatállyal
felmondani és meghiúsulási kötbért érvényesíteni Szolgáltatóval szemben.
5. Szerződés megszűnik a szerződésben meghatározott keretösszeg kimerülésével, vagy a
szerződésben meghatározott határidő lejártával.
-

6. Felek a szerződés közös megegyezéssel megszüntethetik.
7. Megrendelő azonnali hatályú rendkívüli felmondással megszüntetheti a
keretmegállapodást, amennyiben a folyamatos késedelmes teljesítés miatt a késedelmi
kötbér értéke a késedelemmel érintett szolgáltatás nettó szerződéses árának 10%-át,
azaz tíz százalékát eléri.
8. Megrendelő azonnali hatályú rendkívüli felmondással, megszüntetheti a
keretmegállapodást, amennyiben a folyamatos hibás teljesítés miatt a kötbér értéke a
hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó szerződéses árának 10%-át, azaz tíz
százalékát eléri.
9. Megrendelő a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult, ha felügyeleti
szervének döntése vagy jogszabályi rendelkezés alapján sorra kerülő strukturális
átalakításra tekintettel a szerződés teljesítése, lényeges jogos gazdasági érdekét sértené,
vagy lehetetlenné tenné.
10. Megrendelő azonnali hatályú rendkívüli felmondással, megszüntetheti a
keretmegállapodást, amennyiben
a. Szolgáltató ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás
indul; vagy
b. Szolgáltató vele szembeni csődeljárás során fizetési halasztásban részesül; vagy
c. Szolgáltató végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van
szó) a cégbíróságnál benyújtásra került; vagy
d. Szolgáltatóval szemben az illetékes cégbíróság előtt törlési eljárás indul; vagy
e. Szolgáltató a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja; vagy
f. Szolgáltató jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben
megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll
érdekében; vagy
g. Szolgáltató 3 (három) alkalommal késedelmesen teljesít.
h. jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak.
11. Elszámolás:
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Amennyiben a szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek
kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni
és egyeztetést kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független
szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen
elfogadni. Szolgáltató kijelenti, hogy a független szakértő számára üzleti könyveibe,
szerződéseibe betekintést enged.
Amennyiben a szerződés megszüntetésére Szolgáltatónak felróható súlyos
szerződésszegés miatt kerül sor, úgy ilyen esetben Szolgáltatónak csak a már elvégzett
szolgáltatás elszámolására lehet igénye.
XII. BIZTOSÍTÉKOK
1. Szolgáltató a szerződés megerősítése érdekében, a teljesítés neki felróható okból történő
késedelme, nem teljesítése, hibája, meghiúsulása esetén kötbér fizetését vállalja
Megrendelő részére.
2. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált, elismert
kötbért a még ki nem egyenlített ellenértékből levonni. Megrendelő dönthet úgy is, hogy
a kötbért Szolgáltató felé kiszámlázza. Amennyiben Megrendelőnek a kötbér mértékét
meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Szolgáltató felé tovább hárítani. Szolgáltató
Megrendelő részére köteles megtéríteni az általa szerződésszegéssel vagy szerződésen
kívül okozott és Megrendelő partnerei és ügyfelei által jogosultan Megrendelőre hárított
kártérítést.
3. Késedelmi kötbér
A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen átadott Szolgáltatás mennyiségre eső nettó
ellenérték. A késedelmi kötbér mértékének meghatározása a kötbéralap figyelembe
vételével történik.
A késedelmi kötbér konkrét összege a késedelem időtartamától függően a késedelem:
1. napjától 3. napjáig naponta 2 %, azaz maximum 6 % erre az időszakra,
4. napjától 7. napjáig naponta 3 %, azaz maximum 12% erre az időszakra
Ha szolgáltató késedelme a 8. napba lép, úgy ez a teljesítés megtagadásának minősül és
Megrendelő meghiúsulási kötbérigényét nyitja meg a késedelemmel érintett
Szolgáltatások vonatkozásában. Ezen esetben a meghiúsulási kötbér mértéke az érintett
Szolgáltatások nettó ellenértékének 20%-a.
4. Hibás teljesítési kötbér
Hibás teljesítési kötbér mértéke: 20 %
Ha a szolgáltató bármely okból hibásan teljesít (pld: minőséghibával rendelkezik a
Szolgáltatás), vagy Szolgáltató Megrendelő által közölt szavatossági kifogás alapján a
Szolgáltatás hibáját nem szünteti meg teljes körűen a keretszerződésben rögzített
időtartamon belül, úgy Megrendelő a hibás Szolgáltatás szerződésszerű (hibátlan)
teljesítése esetére kikötött nettó ellenérték 20%-ának megfelelő mértékű kötbért
követelhet Szolgáltatótól és érvényesítheti egyéb igényeit Szolgáltatóval szemben.
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5. Meghiúsulási kötbér
Meghiúsulási kötbér mértéke: 20%
Jelen szerződés teljesítésének a szolgáltató hibájából bekövetkező meghiúsulása esetén
(azaz a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, vagy Megrendelő a szerződés rendkívüli
felmondására vagy szankciós elállás gyakorlására kényszerül a szolgáltató
szerződésszegése miatt) Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult. Szolgáltató a
meghiúsult teljesítés esetén a meghiúsulási kötbér érvényesítését elfogadja. A
meghiúsulás esetén a meghiúsulási kötbér mértéke 20%. A meghiúsulási kötbér
számításának alapja a meghiúsulással érintett teljes nettó ellenérték a szerződés teljes
időtartamára számítva, azaz azon összeg, amely a szerződés alapján Megrendelő által
még igénybe vehető, részére még le nem szállított mennyiség és Szolgáltató egységárai
alapján kalkulálódik. A jelen pont alkalmazása során a teljes mennyiséget százalékos
eltérés nélkül kell figyelembe venni.
6. Késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a
szerződés teljesítése alól.
7. A kötbérigény nem érvényesítése, vagy nem határidőben történő érvényesítése nem
jelent joglemondást Megrendelő részéről.
XIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK
1. Bírói illetékesség:
Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket
elsősorban tárgyalásos úton, peren kívül rendezik.
Felek a jelen szerződéssel összefüggő vagyonjogi jogvitáik elbírálására - a per
tárgyának értékétől függően - kikötik a Kaposvári Járásbíróság vagy a Kaposvári
Törvényszék kizárólagos illetékességét.
2. Irányadó jog:
Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodás egészére - így
különösen a szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira,
a keretmegállapodást biztosító mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos
követelések beszámíthatóságára, engedményezés útján történő átruházhatóságára és
átvállalására – a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni, ide nem értve a magyar
kollúziós magánjogi szabályokat (nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. tvr.).
3. Jogról való lemondás hiánya:
Megrendelő részéről jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése,
illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való
lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki
a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését.

4. Részleges érvénytelenség:
Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése utóbb
érvénytelennek minősül, a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek
a keretmegállapodást az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.
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5. Kapcsolattartók:
Megrendelő részéről:
név:
Értesítési cím
telefon / fax
e-mail
Szolgáltató részéről:
név:
értesítési cím
telefon / fax
e-mail

* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő

A fent megnevezett képviselő személyének változásáról a Fél köteles a másik Felet
haladék nélkül, ám legkésőbb öt (5) munkanapon belül értesíteni.
6. Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírásakor a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. tv. szerinti átlátható szervezetnek minősül. Szolgáltató akként nyilatkozik,
hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Kaposvári Egyetem a vállalkozás átláthatóságával
összefüggő, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 54/A. §-ban
meghatározott adatokat szerződésből eredő követelések elévüléséig kezelje. A
keretmegállapodást Megrendelő kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja,
illetve jogosult attól elállni, ha a Szolgáltató már nem minősül átlátható szervezetnek,
vagy e pont szerinti nyilatkozata valótlannak bizonyul.
7. Szolgáltató képviselője kijelenti, hogy Szolgáltató képviseletére és a jelen szerződés
aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben
felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik Megrendelő
felé.

Felek jelen megállapodást elolvasták,
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
kitöltendő darab egymással teljesen
keretmegállapodás példányaiból minden
eredeti példány illeti meg.

megértették, majd, mint akaratukkal mindenben
Jelen keretmegállapodás […]*szerződéskötéskor
megegyező példányban készült. A szolgáltatási
aláíró Felet […]*szerződéskötéskor kitöltendő darab
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Kelt, Kaposváron, 2016. ……………….. napján
Kaposvári Egyetem
*nyertes ajánlattevő cégneve
Aláírás:
Aláírás:
………………………….
………………………..
Képviselő neve:
Képviselő neve:
Dr. Borbás Zoltán
[…] * szerződéskötéskor kitöltendő
kancellár
Megrendelő képviseletében
Szolgáltató képviseletében
P.H.
P.H.
Aláírás:
………………………….
Gazdasági ellenjegyző neve:
Megrendelő képviseletében
Aláírás:
………………………….
Szakmai ellenjegyző neve:
Megrendelő képviseletében
Aláírás:
………………………….
Közbeszerzési ellenjegyző neve:
Megrendelő képviseletében

III. rész
NYILATKOZATMINTÁK
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1. számú dokumentum
AJÁNLATTÉTELI ADATLAP
(felolvasólap)3
1. rész Szántóföldi növénytermesztési szolgáltatások
Ajánlattevő adatai4:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Nyilvántartó cégbíróság neve:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Belföldi adószáma:
Pénzforgalmi jelzőszám5:
Képviselő neve:
A kapcsolattartó adatai6:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:
Kapcsolattartó személy faxszáma:
Kapcsolattartó személy e-mail címe:
2. Az Értékelési szempont alapján értékelésre kerülő adatok
Nettó átlagár (Nettó ár összesen/munkaművelet fajta): ……………. Ft

Keltezés: ………………………………(helység, év, hónap, nap)

…..........................................
cégszerű aláírás

Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy a felolvasólapon csak az ajánlatkérő által a minta szerint kért adatok, információk
szerepelhetnek! Egyéb adat, információ feltűntetése a felolvasólapon az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.
4 Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon bővíthető.
5 Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatosan használni kíván.
Amennyiben a megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt kérjük külön is
feltűntetni.
6 Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg! Az ajánlattevő felelőssége olyan kapcsolattartási
adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat.
3
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AJÁNLATTÉTELI ADATLAP
(felolvasólap)7
2. rész Mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos szállítmányozási és rakodási
szolgáltatások
Ajánlattevő adatai8:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Nyilvántartó cégbíróság neve:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Belföldi adószáma:
Pénzforgalmi jelzőszám9:
Képviselő neve:
A kapcsolattartó adatai10:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:
Kapcsolattartó személy faxszáma:
Kapcsolattartó személy e-mail címe:
2. Az Értékelési szempont alapján értékelésre kerülő adatok
Nettó átlagár (Nettó ár összesen/munkaművelet fajta): ……………. Ft
Keltezés: ………………………………(helység, év, hónap, nap)
…..........................................
cégszerű aláírás

Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy a felolvasólapon csak az ajánlatkérő által a minta szerint kért adatok, információk
szerepelhetnek! Egyéb adat, információ feltűntetése a felolvasólapon az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.
8 Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon bővíthető.
9 Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatosan használni kíván.
Amennyiben a megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt kérjük külön is
feltűntetni.
10 Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg! Az ajánlattevő felelőssége olyan kapcsolattartási
adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat.
7
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AJÁNLATTÉTELI ADATLAP
(felolvasólap)11
3. rész Szálas és erjesztett takarmánynövények betakarítása, szállítása
Ajánlattevő adatai12:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Nyilvántartó cégbíróság neve:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Belföldi adószáma:
Pénzforgalmi jelzőszám13:
Képviselő neve:
A kapcsolattartó adatai14:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:
Kapcsolattartó személy faxszáma:
Kapcsolattartó személy e-mail címe:
2. Az Értékelési szempont alapján értékelésre kerülő adatok
Nettó átlagár (Nettó ár összesen/munkaművelet fajta): ……………. Ft
Keltezés: ………………………………(helység, év, hónap, nap)
…..........................................
cégszerű aláírás

Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy a felolvasólapon csak az ajánlatkérő által a minta szerint kért adatok, információk
szerepelhetnek! Egyéb adat, információ feltűntetése a felolvasólapon az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.
12 Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon bővíthető.
13 Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatosan használni kíván.
Amennyiben a megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt kérjük külön is
feltűntetni.
14 Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg! Az ajánlattevő felelőssége olyan kapcsolattartási
adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat.
11
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AJÁNLATTÉTELI ADATLAP
(felolvasólap)15
4. rész Állattenyésztési telepek működéséhez kapcsolódó gépi szolgáltatások
Ajánlattevő adatai16:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Nyilvántartó cégbíróság neve:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Belföldi adószáma:
Pénzforgalmi jelzőszám17:
Képviselő neve:
A kapcsolattartó adatai18:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:
Kapcsolattartó személy faxszáma:
Kapcsolattartó személy e-mail címe:
2. Az Értékelési szempont alapján értékelésre kerülő adatok
Nettó átlagár (Nettó ár összesen/munkaművelet fajta): ……………. Ft
Keltezés: ………………………………(helység, év, hónap, nap)
…..........................................
cégszerű aláírás

Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy a felolvasólapon csak az ajánlatkérő által a minta szerint kért adatok, információk
szerepelhetnek! Egyéb adat, információ feltűntetése a felolvasólapon az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után .
16 Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon bővíthető.
17 Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatosan használni kíván.
Amennyiben a megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt kérjük külön is
feltűntetni.
18 Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg! Az ajánlattevő felelőssége olyan kapcsolattartási
adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat.
15
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2. számú dokumentum
AJÁNLATI ÁRRÉSZLETEZŐ
1. rész: Szántóföldi növénytermesztési szolgáltatások
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

A munkaművelet megnevezése:
Szántás 20 cm-ig
Szántás 21-26 cm-ig
Szántás 27-32 cm-ig
Szántás 33-45 cm-ig
Fogasolás önálló
Fogasolás kapcsolt
Simahengerezés
Gyűrűshengerzés
Tárcsázás sekélyen
Tárcsázás középmélyen
Szántóföldi kultivátorozás
Sorközkultivátorozás
Magágykészítés kombinátorral
Talajlazítás középmélyen
Talajlazítás mélyen
Gabona vetés
Kukorica vetés
Cukorrépa vetés
Burgonya ültetés
Palántázás
Felületpermetezés szántón
Vízszállítás permetezéshez
Permetezés gyümölcsösben
Permetezés szőlőben
Műtrágyaszórás szántón
Műtrágya szállítás szóráshoz
Szervestrágyaszórás szántón 0-2 km-re
Szervestrágyaszórás szántón 2-5 km-re
Szervestrágyaszórás szántón 5-10 km-re
Szervestrágya szóróra rakodás
Hígtrágya talajba juttatás
Kukorica csőtörés
Kukorica szárzúzás
Cukorrépa egymenetes betakarítás
Burgonya kiszedés
Burgonya felszedés, kocsira rakás
Burgonya egymenetes betakarítás
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Traktoros vegyes munka csekély terheléssel
1
h
Traktoros vegyes munka közepes terheléssel
1
h
Traktoros vegyes munka teljes terheléssel
1
h
Gabona aratva-cséplés 4 to/ha-ig
1
ha
Gabona aratva-cséplés 4-7 to/ha között
1
ha
Gabona aratva-cséplés 7 to/ha fölött
1
ha
Kukorica betakarítás 5 to/ha-ig
1
ha
Kukorica betakarítás 5-8 to/ha között
1
ha
Kukorica betakarítás 8 to/ha fölött
1
ha
Napraforgó betakarítás
1
ha
Repce betakarítás
1
ha
Szója betakarítás
1
ha
Borsó betakarítás
1
ha
Betakarítási vegyes munka csekély terheléssel
1
h
Betakarítási vegyes munka közepes terheléssel
1
h
Betakarítási vegyes munka teljes terheléssel
1
h
Nettó átlagár (Nettó ár összesen/munkaművelet fajta)

Keltezés: ………………………………(helység, év, hónap, nap)
…..........................................
cégszerű aláírás
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AJÁNLATI ÁRRÉSZLETEZŐ
2. rész: Mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos szállítmányozási és rakodási
szolgáltatások
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A munkaművelet megnevezése:
Mennyiség Egység Nettó ár
Magajáró rakodógép-munka csekély terheléssel
1
h
Ft
Magajáró rakodógép-munka közepes terheléssel
1
h
Ft
Magajáró rakodógép-munka teljes terheléssel
1
h
Ft
Magajáró rakodógép-munka
1
üóra
Ft
Szállítás műúton
1
tkm
Ft
Szállítás földúton
1
tkm
Ft
Szállítási vegyes munka csekély terheléssel
1
h
Ft
Szállítási vegyes munka közepes terheléssel
1
h
Ft
Szállítási vegyes munka teljes terheléssel
1
h
Ft
Nettó átlagár (Nettó ár összesen/munkaművelet fajta)
Ft

Keltezés: ………………………………(helység, év, hónap, nap)
…..........................................
cégszerű aláírás
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AJÁNLATI ÁRRÉSZLETEZŐ
3. rész: Szálas- és erjesztett takarmányok betakarítása, szállítása
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

A munkaművelet megnevezése:
Mennyiség Egység: Nettó ár
Kaszálás rotációs kaszával
1
ha
Ft
Kaszálás alternáló kaszával
1
ha
Ft
Rendsodrás
1
ha
Ft
Rendkezelés
1
ha
Ft
Rendfelszedés- bálázás kisbálázóval 2 to/ha átlagtermésig
1
ha
Ft
Rendfelszedés- bálázás kisbálázóval 2-4 to/ha átlagtermés között
1
ha
Ft
Rendfelszedés- bálázás kisbálázóval 4 to/ha átlagtermés fölött
1
ha
Ft
Rendfelszedés- bálázás nagybálázóval 2 to/ha átlagtermésig
1
ha
Ft
Rendfelszedés- bálázás nagybálázóval 2-4 to/ha átlagtermés között
1
ha
Ft
Rendfelszedés- bálázás nagybálázóval 4 to/ha átlagtermés fölött
1
ha
Ft
Szálastakarmány rendre kaszálás
1
ha
Ft
Kukorica szilázs taposás (tömörítés) falközi silótérben
1
üóra
Ft
Nettó átlagár (Nettó ár összesen/munkaművelet fajta)
Ft

Keltezés: ………………………………(helység, év, hónap, nap)
…..........................................
cégszerű aláírás
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AJÁNLATI ÁRRÉSZLETEZŐ
4. rész: Állattenyésztési telepek működéséhez kapcsolódó gépi szolgáltatások
Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.

A munkaművelet megnevezése:

Mennyiség

Teljes
üzemeltetési
költség

Traktoros munkák 76-100 kW teljesítmény között
1
Ft/mh
Traktoros munkák 101-150 kW teljesítmény között
1
Ft/mh
Magajáró rakodók 41-75 kW teljesítmény között
1
Ft/mh
Magajáró rakodók 76-100 kW teljesítmény között
1
Ft/mh
Magajáró rakodók 101-150 kW teljesítmény között
1
Ft/mh
Nettó átlagár (Nettó ár összesen/munkaművelet fajta)

Keltezés: ………………………………(helység, év, hónap, nap)
…..........................................
cégszerű aláírás
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3. számú dokumentum
Az ajánlattevő kifejezett „Nyilatkozat”-a19
a Kbt. 66. § (2) bekezdése vonatkozásában
Alulírott/alulírottak, ……………………………. mint a (cég megnevezése, címe)
………………………………..…....
kötelezettségvállalásra
jogosultja/jogosultjai
kijelentem/kijelentjük, hogy a Kaposvári Egyetem (7400 Kaposvár, Guba S. u. 40) ajánlatkérő
által indított „Keretmegállapodás keretében mezőgazdasági szolgáltatások nyújtása a
Kaposvári Egyetem részére maximum 36 hónap időtartamra” tárgyú, közösségi eljárási rend
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában, valamint az ahhoz kapcsolódó
„Közbeszerzési dokumentumokban”-ban, továbbá amennyiben arra sor került, az ajánlattevők
által feltett kérdésekre kapott válaszokban meghatározott követelményeket megismertük, és
azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk.
Ennek megfelelően amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk,
kötelezettséget vállalunk a szerződés tervezet tartalmának megfelelő szerződés megkötésére, és
a szerződést az ajánlattételi adatlapon szereplő ajánlati áron, az ajánlattételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekkel teljesítjük.
Nyilatkozom, hogy az ajánlatba csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott
dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta alá.

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

19

Közös ajánlati jelentkezés esetén jelen nyilatkozatot elegendő a képviselő tagnak benyújtania.
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4. számú dokumentum
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa
I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőre vonatkozó információk20
Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió
Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra
kerül, feltéve, hogy az elektronikus ESPD-szolgáltatást1 használták az egységes európai
közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez.
Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény2 hivatkozási adatai:
A Hivatalos Lap S sorozatának száma [ ............. ], dátum [ .................... ], [-] oldal,
a hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő
szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a
közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.
Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük,
hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű
azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [....]
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett elektronikus
ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és
kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.
Válasz:
A beszerző azonosítása3
Név:
Melyik beszerzést érinti?

[....]
Válasz:

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ismertetése4:

20

[....]

Lábjegyzetek:

1

A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a
közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére.
2

Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató,
vagy Szerződésről szóló hirdetmény.
Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes tájékoztató,
Szerződésről szóló hirdetmény, vagy aMinősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény
3

A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük
feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét.
4

Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját.

5

Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját.
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Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által
az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)5:

[....]

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb
információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie!
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II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk
A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK21
Azonosítás:
Név:
Uniós adószám (HÉA-azonosító szám), adott esetben:
Ha nincs uniós adószám (HÉA-azonosító szám), kérjük egyéb nemzeti
azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha szükséges.
Postai cím:

Válasz:
[]
[]
[]
[......]
[......]

Kapcsolattartó személy vagy személyek6:
Telefon:
E-mail cím:
Internetcím (adott esetben):
Általános információ:
A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás7?
Csak ha a közbeszerzés fenntartott8: A gazdasági szereplő
védett műhely, szociális vállalkozás9 vagy védett munkahelyteremtési programok keretében fogja teljesíteni a szerződést?
Ha igen, mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű
munkavállalók százalékos aránya?

[......]
[......]
[......]
Válasz:
[ ] Igen [ ] Nem
[ ] Igen [ ] Nem

[...]

Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett munkavállalók a
[....]
fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók mely
kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak.
Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert (minősített) [ ] Igen [ ] Nem [ ] Nem
gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal alkalmazható
21

6

Lábjegyzetek
Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges.

7

Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124.,
2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.
Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves
mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.
Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves
mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;
Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt
foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem
haladja meg a 43 millió eurót.
8

Lásd a szerződésről szóló hirdetmény III.1.5. pontját.

9

Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése.
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egyenértékű igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer
keretében)?
Ha igen:
Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, e rész B. szakaszát
és amennyiben releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben töltse ki az
V. részt, valamint mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. részt.
a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az igazolás nevét és a) [......]
a vonatkozó nyilvántartási vagy igazolási számot:
b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány elektronikusan
b) (internetcím, a kibocsátó
elérhető, kérjük, tüntesse fel:
hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos
hivatkozási adatai):
c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a felvétel vagy a
[......][......][......][......]
tanúsítás alapul, és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért
c) [......]
22
minősítést10 :
d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt kiválasztási szempontra
kiterjed?
d) [ ] Igen [ ] Nem
Ha nem:
Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor töltse ki a hiányzó
információt a IV. rész A., B., C. vagy D. szakaszában az esettől
függően,
ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési dokumentumok
ezt előírják:
e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a
társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg
tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé teszi az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára,
hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország díjmentesen
hozzáférhető nemzeti adatbázisából?
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja
meg a következő információkat:

e) [ ] Igen [ ] Nem

(internetcím, a kibocsátó
hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos
hivatkozási adatai):
[......][......][......][......]
Részvétel formája:
Válasz:
A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési [ ] Igen [ ] Nem
eljárásban?11
Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési
dokumentum formanyomtatványt nyújtson be.
Ha igen:

10
Lábjegyzet:
A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek
11
Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként
22
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a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő csoportban betöltött
szerepét (vezető, specifikus feladatokért felelős, ...):
b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a
közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő csoport tagjai:
c) Adott esetben a részt vevő csoport neve:
Részek
Adott esetben annak a résznek (azoknak a részeknek) a
feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván:
.

a): [......]
b): [......]
c): [......]
Válasz:
[]

Kelt………………………., 20….. év …………………. hó ….. napján.

______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)
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B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban
jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:
Képviselet, ha van:
Teljes név;
a születési idő és hely, ha szükséges:
Beosztás/milyen minőségben jár el:
Postai cím:
Telefon:
E-mail cím:
Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre
vonatkozó információkat (a képviselet formája, köre, célja
stb.):

Válasz:
[......];
[......]
[......]
[......]
[......]
[......]
[......]

Kelt………………………., 20….. év …………………. hó ….. napján.

______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

40

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK
„Keretmegállapodás keretében mezőgazdasági szolgáltatások nyújtása a Kaposvári Egyetem részére
maximum 36 hónap időtartamra”
tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljáráshoz

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ
INFORMÁCIÓK
Igénybevétel:
Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási kritériumoknak és
(adott esetben) az alábbi V. részben feltüntetett kritériumoknak és
szabályoknak való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe
veszi-e más szervezetek kapacitásait?

Válasz:
[ ]Igen [ ]Nem

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai
közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III.
részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki
szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához,
különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési
szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági
szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.
Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez
releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott
23
információkat is12 .
Kelt………………………., 20….. év …………………. hó ….. napján.

______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

Lábjegyzet: 12 Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész
C. szakasz, 3. pont
23

41

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK
„Keretmegállapodás keretében mezőgazdasági szolgáltatások nyújtása a Kaposvári Egyetem részére
maximum 36 hónap időtartamra”
tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljáráshoz

D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági
szereplő nem veszi igénybe
(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő
kifejezetten előírja ezt az információt.)
Alvállalkozás:
Válasz:
Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés
[ ]Igen [ ]Nem
bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek?
Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük,
sorolja fel a javasolt alvállalkozókat:
[...]
Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e
szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III.
részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállalkozói kategóriára) nézve.
Kelt………………………., 20….. év …………………. hó ….. napján.

______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)
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III. rész: Kizárási okok
A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK
A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:
1. Bűnszervezetben való részvétel13;
2.
3.
4.

Korrupció14;
Csalás15;

5.

Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény16;
Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása17;

6.

Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái18

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében
foglalt okokat végrehajtó nemzeti
rendelkezések szerinti büntetőeljárásban
hozott ítéletekkel kapcsolatos okok:
Jogerősen elítélték-e a gazdasági
szereplőt vagy a gazdasági szereplő
igazgató, vezető vagy felügyelő testületének
tagját, illetve az e testületek képviseletére, az
azokban való döntéshozatalra vagy azok
kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező
tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért
olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt
évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a
közvetlenül meghatározott kizárás
időtartama továbbra is alkalmazandó?
Amennyiben igen, kérjük,20 adja meg a
következő információkat:
a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1-6.
pontok közül melyik érintett, valamint az
ítélet okát (okait),
b) Határozza meg az elítélt személyét [ ];
c) Amennyiben az ítélet közvetlenül
megállapítja:

Válasz:

[ ] Igen [ ] Nem
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[......][......][......][......]19

a) Dátum: [ ], pont(ok): [ ], ok(ok): [ ]

b) [......]
c) A kizárási időszak hossza [......] és az érintett
pont(ok) [ ]
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[......][......][......][......]21

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő [ ] Igen [ ] Nem
olyan intézkedéseket, amelyek a releváns
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kizárási okok ellenére igazolják
megbízhatóságát22 (Öntisztázás)?
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket [......]
24
az intézkedéseket23 :
Kelt………………………., 20….. év …………………. hó ….. napján.

______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

Lábjegyzetek:
13 A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300.,
2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.

24

14 Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni
küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a
magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192.,
2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő
szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is.
15 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316.,
1995.11.27., 48. o.)
16

A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164.,
2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat
4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet.
17

A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának
megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25.,
15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint.
18

Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a
2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.
19

Kérjük, szükség szerint ismételje.

20

Kérjük, szükség szerint ismételje.

21

Kérjük, szükség szerint ismételje.

22

A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban.

23 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus) a magyarázatnak
tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.
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B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE
VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK
Adó vagy társadalombiztosítási járulék fizetése:
Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes kötelezettségét
az adók és társadalombiztosítási járulékok megfizetése
tekintetében, mind a székhelye szerinti országban, mind
pedig az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti
országtól?

Válasz:
[ ] Igen [ ] Nem

Adók

Társadalombiztosítási
hozzájárulás

Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő
információkat:
a) Érintett ország vagy tagállam
a) [......]
a) [......]
b) Mi az érintett összeg?
b) [......]
b) [......]
c) A kötelezettségszegés megállapításának módja:
1) Bírósági vagy közigazgatási határozat:
- Ez a határozat jogerős és végrehajtható?
c1) [ ] Igen [ ]
c1) [ ] Igen [ ] Nem
Nem
- Kérjük, adja meg az ítélet vagy a határozat
- [ ] Igen [ ] Nem [ ] Igen [ ]
dátumát.
Nem
- Ítélet esetén, amennyiben erről
- [......]
[......]
közvetlenül rendelkezik, a kizárási időtartam
hossza:
- [......]
[......]
2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze:
c2) [...]
c2) [...]
d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő
d) [ ] Igen [ ] Nem d) [ ] Igen [ ] Nem
kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes
adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az
Ha igen, kérjük,
Ha igen, kérjük,
esetleges kamatokat és bírságokat megfizette,
részletezze: [......] részletezze: [......]
vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt?
Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
befizetésére vonatkozó dokumentáció
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 24
elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a
következő információkat:
[......][......][......]
Kelt………………………., 20….. év …………………. hó ….. napján.
______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)
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C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY
25
SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK25
Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási
okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai
kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat.
Esetleges fizetésképtelenség, összeférhetetlenség
vagy szakmai kötelességszegés
A gazdasági szereplő tudomása
szerint megszegte-e
kötelezettségeit a környezetvédelmi, a szociális
és a munkajog terén26?

Válasz:
[ ] Igen [ ] Nem
Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan
intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére
igazolják megbízhatóságát (Öntisztázás)?
[ ] Igen [ ] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket: [......]
[ ] Igen [ ] Nem

A gazdasági szereplő a következő helyzetek
bármelyikében van-e:
a) Csődeljárás, vagy
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási
eljárás alatt áll, vagy
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy
d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás
következtében bármely hasonló helyzetben van27, vagy
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette?
Ha igen:
25

Lábjegyzet:

24

Kérjük, szükség szerint ismételje.

25

Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését.

26

E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint
27

Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.

28

Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)-f) pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a
gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jogkötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül abban az esetben, ha a gazdasági
szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére.
29

Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait.

30

A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint.
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-

Kérjük, részletezze:
Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt mégis képes lesz az alkalmazandó nemzeti szabályokat és
üzletfolytonossági intézkedéseket figyelembe véve a
szerződés teljesítésére28.

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük,
adja meg a következő információkat:
Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai
kötelességszegést29?
Ha igen, kérjük, részletezze:

Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó
megállapodást más gazdasági szereplőkkel?
Ha igen, kérjük, részletezze:

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek
bármilyen összeférhetetlenségről30 a közbeszerzési
eljárásban való részvételéből fakadóan?
Ha igen, kérjük, részletezze:
Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely hozzá
kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az ajánlatkérő szervnek
vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más
módon a közbeszerzési eljárás előkészítésében?
Ha igen, kérjük, részletezze:
Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi
közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő szervvel kötött
korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós
szerződés lejárat előtti megszüntetését vagy az említett
korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést vagy
egyéb hasonló szankciókat?
Ha igen, kérjük, részletezze:
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[......]
[......]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos
hivatkozási adatai): [......][......][......]
[ ] Igen [ ] Nem,
[......]
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő
öntisztázó intézkedéseket?
[ ] Igen [ ] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse
ezeket az intézkedéseket: [......]
[ ] Igen [ ] Nem
[...]
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő
öntisztázó intézkedéseket?
[ ] Igen [ ] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse
ezeket az intézkedéseket: [......]
[ ] Igen [ ] Nem

[...]
[ ] Igen [ ] Nem

[...]
[ ] Igen [ ] Nem

[...]
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Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket?
a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási
kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges
információk szolgáltatása során nem tett hamis nyilatkozatot,
b) Nem tartott vissza ilyen információt,
c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő szerv
vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő
iratokat, és
d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali
folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat megszerezni,
amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának számára a
közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból olyan
félrevezető információkat szolgáltatni, amelyek érdemben
befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az
odaítélésre vonatkozó döntéseket.

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő
öntisztázó intézkedéseket?
[ ] Igen [ ] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse
ezeket az intézkedéseket: [......]
[ ] Igen [ ] Nem

Kelt………………………., 20….. év …………………. hó ….. napján.
______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)
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D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A
KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI
JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK
Tisztán nemzeti kizárási okok
Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán nemzeti
kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a
közbeszerzési dokumentumok meghatároznak?
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus
formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő
információkat:

Válasz:
[ ] Igen [ ] Nem

(internetcím, a kibocsátó hatóság
vagy testület, a dokumentáció
pontos hivatkozási adatai):

[......][......][......]31
Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok fennállnak, tett-e a [ ] Igen [ ] Nem
gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [......]
31 Kérjük, szükség szerint ismételje.
Kelt………………………., 20….. év …………………. hó ….. napján.
______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

49

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK
„Keretmegállapodás keretében mezőgazdasági szolgáltatások nyújtása a Kaposvári Egyetem részére
maximum 36 hónap időtartamra”
tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljáráshoz

IV. rész: Kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontokat illetően (α szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági
szereplő kijelenti a következőket:
α: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE
A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv
vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott
közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV.
rész αszakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene
töltenie:
Minden előírt kiválasztási
szempont teljesítése
Megfelel az előírt kiválasztási
szempontoknak:

Válasz:
[ ] Igen [ ] Nem

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE26
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az
érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére
1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti
tagállamának vonatkozószakmai vagy
cégnyilvántartásába32:

Válasz:
[...]

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai):
[......][......][......]
[ ] Igen [ ] Nem

2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseknél:
A gazdasági szereplőnek
meghatározott engedéllyel kell- e rendelkeznie vagy
meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie ahhoz, Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben
hogy a gazdasági szereplő letelepedési helye szerinti áll, és jelezze, hogy a gazdasági szereplő
országban az adott szolgáltatást nyújthassa?
rendelkezik-e ezzel: [...] [ ] Igen [ ] Nem
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai): [......][......][......]

Ennek igazolását Ajánlatkérő nem írta elő a hirdetményben.

26
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B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az
érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Gazdasági és pénzügyi helyzet
1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves
árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy
a közbeszerzési dokumentumokban előírt
számú pénzügyi évben a következő:
Vagy
1b) A gazdasági szereplő átlagos éves
árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy
a közbeszerzési dokumentumokban előírt
számú évben a következő33 ():

Válasz:
[......] év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem
év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem
év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem
(évek száma, átlagos árbevétel): [......],[......][...]
pénznem
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[......][......][......]

Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
2a) A gazdasági szereplő éves
[......] év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem
(„specifikus”) árbevétele a szerződés által
év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem
érintett üzleti területre vonatkozóan, a
év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem
vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott módon az előírt pénzügyi
évek tekintetében a következő:
Vagy
2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a
(évek száma, átlagos árbevétel):
területen és a vonatkozó hirdetményben vagy a
[......],[......][...] pénznem
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben
a következő34:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:

3) Amennyiben az (általános vagy specifikus)
árbevételre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre
a kért időszak egészére vonatkozóan, kérjük, adja meg a
gazdasági szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az
időpontot, amikor megkezdte üzleti tevékenységét:
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(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos
hivatkozási adatai):
[......][......][......]
[......]
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4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott pénzügyi
mutatók35 tekintetében a gazdasági szereplő

(az előírt mutató azonosítása - x és
y36 aránya - és az érték): [......],
[......]37

kijelenti, hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i)
a következő(k):
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
kérjük, adja meg a következő információkat:
testület, a dokumentáció pontos
hivatkozási adatai):
[......][......][......]
5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási
[......],[......][...] pénznem
összege a következő:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
kérjük, adja meg a következő információkat:
testület, a dokumentáció pontos
hivatkozási adatai):
[......][......][......]
6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi
[......]
követelmények tekintetében, amelyeket a vonatkozó
hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban
meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a
következőket:
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
dokumentumokban esetlegesen meghatározott
testület, a dokumentáció pontos
vonatkozó dokumentáció elektronikus formában
hivatkozási adatai):
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő
[......][......][......]
információkat:
32 A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági
szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg
kell felelniük.
33 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé
teszik.
34 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.
35 Pl. az eszközök és a források aránya.
36 Pl. az eszközök és a források aránya.
37 Kérjük, szükség szerint ismételje.
Kelt………………………., 20….. év …………………. hó ….. napján.
______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)
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C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az
érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Technikai és szakmai alkalmasság
Válasz:
1a) Csak építési beruházásra vonatkozó
Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó
közbeszerzési szerződések esetében:
hirdetmény vagy a közbeszerzési
dokumentumok határozzák meg): [...]
Munkák: [......]
A referencia-időszak folyamán38 a gazdasági
szereplő a meghatározott típusú munkákból a
következőket végezte:
Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és
eredményére vonatkozó dokumentáció elektronikus
formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a
következő információkat:
1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra
irányuló közbeszerzési szerződések esetében:

A referencia-időszak folyamán39 a gazdasági
szereplő a
meghatározott típusokon belül a következő főbb
szállításokat végezte, vagy a következő főbb
szolgáltatásokat nyújtotta: A lista elkészítésekor
kérjük, tüntesse fel az összegeket, a dátumokat és
a közületi vagy magánmegrendelőket40:
2) A gazdasági szereplő a
következő szakembereket vagy műszaki
szervezeteket41 veheti igénybe, különös

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[......][......][......]

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó
hirdetmény vagy a közbeszerzési
dokumentumok határozzák meg): [...]
Leír összege dátumo megren
ás
k
k
delők

[......]
[......]

tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős
szakemberekre vagy szervezetekre:
Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési
szerződések esetében a gazdasági szereplő a
következő szakembereket vagy műszaki
szervezeteket veheti igénybe a munka elvégzéséhez:
3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása
[.....]
érdekében a következő műszaki hátteret veszi
igénybe, valamint tanulmányi és kutatási
létesítményei a következők:
4) A gazdasági szereplő a következő ellátásilánc[......]
irányítási és ellenőrzési rendszereket tudja
alkalmazni a szerződés teljesítése során:
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5) Összetett leszállítandó termékek vagy teljesítendő
szolgáltatások, vagy - rendkívüli esetben különleges célra szolgáló termékek vagy
szolgáltatások esetében:
A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési vagy [ ] Igen [ ] Nem
műszaki kapacitásaira, és amennyiben szükséges, a
rendelkezésére állótanulmányi és kutatási
eszközökre és minőségellenőrzési
intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok42 elvégzését.
6) A következő iskolai végzettséggel és
szakképzettséggel rendelkeznek:
a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, és/vagy (a
vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban foglalt követelményektől
függően)
b) Annak vezetői személyzete:
7) A gazdasági szereplő a
következő környezetvédelmi intézkedéseket tudja
alkalmazni a szerződés teljesítése során:
8) A gazdasági szereplő éves átlagos statisztikai
állományi-létszáma és vezetői létszáma az utolsó
három évre vonatkozóan a következő volt:

9) A következő eszközök, berendezések vagy
műszaki felszerelések fognak a gazdasági szereplő
rendelkezésére állni a szerződés teljesítéséhez:
10) A gazdasági szereplő a szerződés
következő részére (azaz százalékára) nézve kíván
esetleg harmadik féllel szerződést kötni43:
11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési
szerződés esetében:
A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó
termékekre vonatkozó mintákat, leírásokat vagy
fényképeket, amelyeket nem kell hitelességi
tanúsítványnak kísérnie;
Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá
kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az
előírt hitelességi igazolásokat.
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a) [......]

b) [......]
[......]

Év, éves átlagos statisztikai állományilétszám:
[......],[......],
[......],[......],
[......],[......],
Év, vezetői létszám:
[......],[......],
[......],[......],
[......],[......]
[......]

[......]

[ ] Igen [ ] Nem
[ ] Igen [ ] Nem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
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Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:
12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési
szerződésesetében:
Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági
szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a
hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos
minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által
kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki
leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű
hivatkozással igazolják a termékek megfelelőségét?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát,
és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök
bocsáthatók rendelkezésre:

[......][......][......]
[ ] Igen [ ] Nem

[...]
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[......][......][......]

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:
38 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt
évnél régebbi tapasztalatot.
39 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három
évnél régebbi tapasztalatot.
40 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind
pedig a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében.
41 Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a
gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő
igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai
közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni.
42 A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy - amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja - nevében a
szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el.
43 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés
egy részére alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a
résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes
európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát
Kelt………………………., 20….. év …………………. hó ….. napján.
______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)
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D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
VEZETÉSI SZABVÁNYOK
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a
minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi
Válasz:
vezetési szabványok
Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független [ ] Igen [ ] Nem
testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a
gazdasági szereplő egyes meghatározott
minőségbiztosítási szabványoknak megfelel, ideértve a
fogyatékossággal élők számára biztosított hozzáférésére
vonatkozó szabványokat is?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát,
[......] [......]
valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök
bocsáthatók rendelkezésre a minőségbiztosítási
rendszert illetően:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
adja meg a következő információkat:
testület, a dokumentáció pontos
hivatkozási adatai):
[......][......][......]
Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független
[ ] Igen [ ] Nem
testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a
gazdasági szereplő az előírt környezetvédelmi vezetési
rendszereknek vagy szabványoknak megfelel?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát,
valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök
[......] [......]
bocsáthatók rendelkezésre a környezetvédelmi vezetési
rendszereket vagy szabványokat illetően:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
adja meg a következő információkat:
testület, a dokumentáció pontos
hivatkozási adatai):
[......][......][......]
.
Kelt………………………., 20….. év …………………. hó ….. napján.
______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)
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V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése27
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való
részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és
megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez
kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó
követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott
közbeszerzési dokumentumokban található.
Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében:
A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:
A számok csökkentése
Válasz:
A gazdasági szereplő a következő módon felel meg a [....]
részvételre jelentkezők számának csökkentésére
alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes
szempontoknak vagy szabályoknak:
Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb
[ ] Igen [ ] Nem45
igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse
fel mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő
rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal:
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
valamelyike elektronikus formában rendelkezésre
adatai):
áll44, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg a
[......][......][......]46
következő információkat:
Kelt………………………., 20….. év …………………. hó ….. napján.
______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

27

A jelen eljárásban nem releváns.
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VI. rész: Záró nyilatkozat
Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II-V.
részben megadott információk pontosak és helytállóak.
Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre
képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:
a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy
bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül
hozzájusson a kiegészítő iratokhoz47, vagy
b) Legkésőbb 2018. október 18-án48 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció.
Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv
vagy közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a
megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a [a közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid
ismertetés, hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetményre, hivatkozási
szám)] céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.
Keltezés, hely, és - ahol megkívánt vagy szükséges - aláírás(ok): [......]
47 Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó
hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni
kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.
48 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától
függően.

Kelt………………………., 20….. év …………………. hó ….. napján.
______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)
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5. számú dokumentum
NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1)-(2) és a Kbt. 63. §. vonatkozásában

Alulírott ……………………..
, mint a(z) …………………………
(székhely:…………………………) Ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője A
Kaposvári Egyetem „Keretmegállapodás keretében mezőgazdasági szolgáltatások nyújtása
a Kaposvári Egyetem részére maximum 36 hónap időtartamra” tárgyú közbeszerzési
eljárásban kijelentem, hogy a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés és a Kbt. 63. §. vonatkozásában
kizáró okok velem szemben nem állnak fenn.

Keltezés: ………………………………(helység, év, hónap, nap)
…..........................................
cégszerű aláírás
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6. számú dokumentum
AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata az ajánlat elektronikus példányáról

Alulírott/alulírottak……………………………………………., mint a (cég megnevezése,
címe) ……………………………………………………………………………………...……
kötelezettség-vállalásra

jogosulja/jogosultjai

kijelentem/kijelentjük,

hogy

az

ajánlat

elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file)
példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.

Keltezés: ………………………………(helység, év, hónap, nap)
…..........................................
cégszerű aláírás
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7. számú dokumentum
AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata üzleti titokról

Alulírott _____________________ mint a(z) _________________________________
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a
„Keretmegállapodás keretében mezőgazdasági szolgáltatások nyújtása a Kaposvári Egyetem
részére maximum 36 hónap időtartamra” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 44. § (1)
alapján, az ajánlatban, annak …-… oldalain elkülönítetten elhelyezett dokumentumok üzleti
titkot tartalmaznak, melyek nyilvánosságra hozatalát ezennel megtiltom.

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