Címlap

AJÁNLAT
A közbeszerzési eljárás tárgya:

„Borászati eszközök beszerzése”
Az ajánlatkérő neve és címe: GÁBORHÁZ 2012 Borászati, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (7150 Bonyhád, Liget utca 29.)
AjánlaQevő neve, címe:

Név:
Címe:

Kelt: ……………., 2018. április hónap ……. napja

Tartalomjegyzék1

Irat megnevezése

Oldalszám

Címlap
Tartalomjegyzék
Felolvasólap
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján („feltételek elfogadása”)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján („vállalkozás minősítése”)
Nyilatkozat a Kbt. 67. § (5) bekezdése alapján
Nyilatkozat (szerződés/előszerződés) kapacitás nyújtásáról (ado$ esetben)
Konzorciumi megállapodás (ado$ esetben)
Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat [Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint]
Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról
Aláírási címpéldány(ok) / aláírás minta (minták)
Referencia-igazolás – 1. rész (ado$ esetben)
Referencia-igazolás – 2. rész (ado$ esetben)
Referencia-igazolás – 3. rész (ado$ esetben)
Referencia-igazolás – 4. rész (ado$ esetben)
Részletes ártáblázat – 1. rész (ado$ esetben)
Részletes ártáblázat – 2. rész (ado$ esetben)
Részletes ártáblázat – 3. rész (ado$ esetben)
Részletes ártáblázat – 4. rész (ado$ esetben)
Műszaki adatlapok (gyártmánylapok) – 1. rész (ado$ esetben)
Műszaki adatlapok (gyártmánylapok) – 2. rész (ado$ esetben)
Műszaki adatlapok (gyártmánylapok) – 3. rész (ado$ esetben)

A tartalomjegyzék a csatolandó iratoknak megfelelően szerkesztendő meg, illetve töltendő ki (a
sorok tetszőlegesen módosíthatóak, törölhetőek, illetve kiegészíthetőek).
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Műszaki adatlapok (gyártmánylapok) – 4. rész (ado$ esetben)

Felolvasólap

AjánlaTevő neve:

...........................................................................................................................

Címe (székhelye): ...................................................................................................................................
Levelezési cím (ado$ esetben): ................................................................................................................
Telefon:

..........................................................................................................................................

Fax:

..........................................................................................................................................

E-mail:

..........................................................................................................................................

Adószám:

..........................................................................................................................................

Az értékelési (rész)szempont(ok) szerinti ajánlati elem(ek) azon rész(ek) tekintetében,
amely(ek)re ajánlatot teszünk:2
1 . r é s z – Ta r t á l y o k
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Sorszám

Az értékelési részszempont megnevezése

1.

Egyösszegű neTó ajánlati ár (neQó HUF)

2.

A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli
jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban
meghatározva, max. 60 hónap)

3.

A jótállás időtartama alaQ a hibajavítás megkezdése a
bejelentéstől számítva (órák számában meghatározva, min.
4 óra – max. 48 óra)

Ajánlati elem

Amennyiben az ajánlaTevő valamely részre nem kíván ajánlatot tenni, abban az esetben törlendő
vagy nem töltendő ki a felolvasólap azon része.

4.

A jótállás időtartama alaQ az ügyfélszolgálaQal való
közvetlen kommunikáció lehetőségét biztosító
rendelkezésre állás (hibabejelentés, tanácsadás) a vállalt
jótállás időtartama alaQ a szüreti időszakban (augusztus
20. – november 15.) 24 órás időtartamban munkanapokon,
munkaszüneti és ünnepnapokon; (igen/nem)

5.

A megajánloQ termék rendelkezik a következő
paraméterrel: anyagminőség: WNR 1.4301 III. C (igen/nem)

2. rész – Szőlőfeldolgozó és borászati gépek
Sorszám

Az értékelési részszempont megnevezése

1.

Egyösszegű neTó ajánlati ár (neQó HUF)

2.

A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli
jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban
meghatározva, max. 60 hónap)

3.

A jótállás időtartama alaQ a hibajavítás megkezdése a
bejelentéstől számítva (órák számában meghatározva, min.
4 óra – max. 48 óra)

4.

A jótállás időtartama alaQ az ügyfélszolgálaQal való
közvetlen kommunikáció lehetőségét biztosító
rendelkezésre állás (hibabejelentés, tanácsadás) a vállalt
jótállás időtartama alaQ a szüreti időszakban (augusztus
20. – november 15.) 24 órás időtartamban munkanapokon,
munkaszüneti és ünnepnapokon; (igen/nem)

5.

A megajánloQ termék rendelkezik a következő
paraméterrel: Automata palacköblítő-töltő-parafadugózó
automata blokk kapacitása minimum 1.200 palack/óra,
55-115 mm alkalmazoQ palackátmérő esetén (igen/nem)

Ajánlati elem

3. rész – Magasnyomású mosó
Sorszám

Az értékelési részszempont megnevezése

1.

Egyösszegű neTó ajánlati ár (neQó HUF)

2.

A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli
jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban
meghatározva, max. 60 hónap)

3.

A jótállás időtartama alaQ a hibajavítás megkezdése a
bejelentéstől számítva (órák számában meghatározva, min.
4 óra – max. 48 óra)

Ajánlati elem

4.

A jótállás időtartama alaQ az ügyfélszolgálaQal való
közvetlen kommunikáció lehetőségét biztosító
rendelkezésre állás (hibabejelentés, tanácsadás) a vállalt
jótállás időtartama alaQ a szüreti időszakban (augusztus
20. – november 15.) 24 órás időtartamban munkanapokon,
munkaszüneti és ünnepnapokon; (igen/nem)

5.

A megajánloQ termék rendelkezik a következő
paraméterrel: 30-180 bar és „ECO” üzemmód lehetőség
(igen/nem)

4. rész – Laboratóriumi eszköz
Sorszám

Az értékelési részszempont megnevezése

1.

Egyösszegű neTó ajánlati ár (neQó HUF)

2.

A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli
jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban
meghatározva, max. 60 hónap)

3.

A jótállás időtartama alaQ a hibajavítás megkezdése a
bejelentéstől számítva (órák számában meghatározva, min.
4 óra – max. 48 óra)

4.

A jótállás időtartama alaQ az ügyfélszolgálaQal való
közvetlen kommunikáció lehetőségét biztosító
rendelkezésre állás (hibabejelentés, tanácsadás) a vállalt
jótállás időtartama alaQ a szüreti időszakban (augusztus
20. – november 15.) 24 órás időtartamban munkanapokon,
munkaszüneti és ünnepnapokon; (igen/nem)

5.

A megajánloQ termék rendelkezik a következő
paraméterrel: működési elv: FTIR és 30 másodperc/minta
(igen/nem)

Ajánlati elem

Jelen ajánlatot a GÁBORHÁZ 2012 Borászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (7150 Bonyhád, Liget utca 29.) ajánlatkérő által a „Borászati eszközök
beszerzése” tárgyban megindítoT nyílt közbeszerzési eljárás során teszem, illetve nyújtom
be.

Kelt: _____________, 2018. év _____________ hónap ____. napja

____________________________
AjánlaQevő képviselője
(cégszerű aláírás)

Felolvasólap (közös ajánlaQétel esetén)

1. AjánlaQevő (a közös ajánlatot tevők képviselője):
AjánlaTevő neve: ...................................................................................................................................
Címe (székhelye): ..................................................................................................................................
Levelezési cím (adoT esetben): ............................................................................................................
Telefon:

.........................................................................................................................................

Fax:

.........................................................................................................................................

E-mail:

.........................................................................................................................................

Adószám:

.........................................................................................................................................

2. AjánlaQevő (közös ajánlatot tevő):
AjánlaTevő neve: ...................................................................................................................................
Címe (székhelye): ..................................................................................................................................
Levelezési cím (adoT esetben): ............................................................................................................
Telefon:

.........................................................................................................................................

Fax:

.........................................................................................................................................

E-mail:

.........................................................................................................................................

Adószám:

.........................................................................................................................................

Az értékelési (rész)szempont(ok) szerinti ajánlati elem(ek) azon rész(ek) tekintetében,
amely(ek)re ajánlatot teszünk:3
1 . r é s z – Ta r t á l y o k
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Sorszám

Az értékelési részszempont megnevezése

1.

Egyösszegű neTó ajánlati ár (neQó HUF)

2.

A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli
jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban
meghatározva, max. 60 hónap)

Ajánlati elem

Amennyiben az ajánlaTevő valamely részre nem kíván ajánlatot tenni, abban az esetben törlendő
vagy nem töltendő ki a felolvasólap azon része.

3.

A jótállás időtartama alaQ a hibajavítás megkezdése a
bejelentéstől számítva (órák számában meghatározva, min.
4 óra – max. 48 óra)

4.

A jótállás időtartama alaQ az ügyfélszolgálaQal való
közvetlen kommunikáció lehetőségét biztosító
rendelkezésre állás (hibabejelentés, tanácsadás) a vállalt
jótállás időtartama alaQ a szüreti időszakban (augusztus
20. – november 15.) 24 órás időtartamban munkanapokon,
munkaszüneti és ünnepnapokon; (igen/nem)

5.

A megajánloQ termék rendelkezik a következő
paraméterrel: anyagminőség: WNR 1.4301 III. C (igen/nem)

2. rész – Szőlőfeldolgozó és borászati gépek
Sorszám

Az értékelési részszempont megnevezése

1.

Egyösszegű neTó ajánlati ár (neQó HUF)

2.

A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli
jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban
meghatározva, max. 60 hónap)

3.

A jótállás időtartama alaQ a hibajavítás megkezdése a
bejelentéstől számítva (órák számában meghatározva, min.
4 óra – max. 48 óra)

4.

A jótállás időtartama alaQ az ügyfélszolgálaQal való
közvetlen kommunikáció lehetőségét biztosító
rendelkezésre állás (hibabejelentés, tanácsadás) a vállalt
jótállás időtartama alaQ a szüreti időszakban (augusztus
20. – november 15.) 24 órás időtartamban munkanapokon,
munkaszüneti és ünnepnapokon; (igen/nem)

5.

A megajánloQ termék rendelkezik a következő
paraméterrel: Automata palacköblítő-töltő-parafadugózó
automata blokk kapacitása minimum 1.200 palack/óra,
55-115 mm alkalmazoQ palackátmérő esetén (igen/nem)

Ajánlati elem

3. rész – Magasnyomású mosó
Sorszám

Az értékelési részszempont megnevezése

1.

Egyösszegű neTó ajánlati ár (neQó HUF)

2.

A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli
jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban
meghatározva, max. 60 hónap)

Ajánlati elem

3.

A jótállás időtartama alaQ a hibajavítás megkezdése a
bejelentéstől számítva (órák számában meghatározva, min.
4 óra – max. 48 óra)

4.

A jótállás időtartama alaQ az ügyfélszolgálaQal való
közvetlen kommunikáció lehetőségét biztosító
rendelkezésre állás (hibabejelentés, tanácsadás) a vállalt
jótállás időtartama alaQ a szüreti időszakban (augusztus
20. – november 15.) 24 órás időtartamban munkanapokon,
munkaszüneti és ünnepnapokon; (igen/nem)

5.

A megajánloQ termék rendelkezik a következő
paraméterrel: 30-180 bar és „ECO” üzemmód lehetőség
(igen/nem)

4. rész – Laboratóriumi eszköz
Sorszám

Az értékelési részszempont megnevezése

1.

Egyösszegű neTó ajánlati ár (neQó HUF)

2.

A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli
jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban
meghatározva, max. 60 hónap)

3.

A jótállás időtartama alaQ a hibajavítás megkezdése a
bejelentéstől számítva (órák számában meghatározva, min.
4 óra – max. 48 óra)

4.

A jótállás időtartama alaQ az ügyfélszolgálaQal való
közvetlen kommunikáció lehetőségét biztosító
rendelkezésre állás (hibabejelentés, tanácsadás) a vállalt
jótállás időtartama alaQ a szüreti időszakban (augusztus
20. – november 15.) 24 órás időtartamban munkanapokon,
munkaszüneti és ünnepnapokon; (igen/nem)

5.

A megajánloQ termék rendelkezik a következő
paraméterrel: működési elv: FTIR és 30 másodperc/minta
(igen/nem)

Ajánlati elem

Jelen ajánlatot a GÁBORHÁZ 2012 Borászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (7150 Bonyhád, Liget utca 29.) ajánlatkérő által a „Borászati eszközök
beszerzése” tárgyban megindítoT nyílt közbeszerzési eljárás során tesszük, illetve nyújtjuk
be mint közös ajánlatot tevők. A közös ajánlaTevők nevében az 1. pontban meghatározoT
személy (szervezet) jogosult eljárni, a csatolt „Konzorciumi megállapodás”-ban
meghatározoTak szerint.
Kelt: _____________, 2018. év _____________ hónap ____. napja

____________________________

____________________________

1. AjánlaTevő
(cégszerű aláírás)

2. AjánlaTevő
(cégszerű aláírás)

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján

AlulíroT ___________________ mint a(z) _______________________ ajánlaTevő (cégjegyzésre
jogosult) képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 66. § (2) bekezdésére tekinteTel az alábbi nyilatkozatot tesszük:
1. Kijelentjük, hogy az ajánlat(tétel)i felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumok,
illetve a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet feltételeit
megismertük, és azokat kötelezőnek ismerjük el, ajánlatunkat e feltételeknek megfelelően
készíteTük el.
2. Kijelentjük, hogy a jelen ajánlat részeként benyújtoT „Felolvasólap” elnevezésű okiraton
meghatározoT ellenszolgáltatás fejében a szerződést megkötjük, illetőleg teljesítjük
nyertességünk esetén.

Jelen nyilatkozatot a GÁBORHÁZ 2012 Borászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (7150 Bonyhád, Liget utca 29.) ajánlatkérő által a „Borászati eszközök
beszerzése” tárgyban megindítoT nyílt közbeszerzési eljárás során teszem, illetve nyújtom
be.
Kelt: _____________, 2018. év _____________ hónap ____. napja

____________________________
AjánlaQevő képviselője
(cégszerű aláírás)

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján

AlulíroT ____________________ mint a(z) _______________________ ajánlaTevő
(cégjegyzésre jogosult) képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 66. § (4) bekezdése alapján kijelentem, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény4 szerint vállalkozásunk:

mikrovállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
nem tartozik a
törvény hatálya alá
(egyéb)

Jelen nyilatkozatot a GÁBORHÁZ 2012 Borászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (7150 Bonyhád, Liget utca 29.) által a „Borászati eszközök beszerzése”
tárgyban megindítoT nyílt közbeszerzési eljárás során teszem, illetve nyújtom be.
Kelt: ______________, 2018. év _____________ hónap ___. napja

__________________________________
AjánlaQevő képviselője
(cégszerű aláírás)

4

2004. évi XXXIV. törvény

Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján
AlulíroT ___________________ mint a(z) _______________________ ajánlaTevő (cégjegyzésre
jogosult) képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 65. § (7) bekezdése alapján az alábbi nyilatkozatot teszem:
A z „ 1 . r é s z – Ta r t á l y o k ” k ö r é b e n :
A közbeszerzési eljárásban az alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében
‒

kapacitást nyújtó szervezetre (is) kívánunk támaszkodni

‒

nem kívánunk kapacitást nyújtó szervezetre támaszkodni

Igen válasz esetén: az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés érdekében az alábbi
szervezet(ek)re (is) támaszkodunk:

Sorszám

Kapacitást nyújtó szervezet neve és címe

1.

Név:
Cím:

2.

Név:
Cím:

Az eljárást megindító felhívás azon pontja(i),
amely(ek)ben meghatározoT alkalmassági
követelmények tekintetében sor kerül
kapacitás nyújtására, továbbá az igénybevétel
módjára vonatkozó nyilatkozat

A „2. rész – Szőlőfeldolgozó és borászati gépek” körében:
A közbeszerzési eljárásban az alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében
‒

kapacitást nyújtó szervezetre (is) kívánunk támaszkodni

‒

nem kívánunk kapacitást nyújtó szervezetre támaszkodni

Igen válasz esetén: az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés érdekében az alábbi
szervezet(ek)re (is) támaszkodunk:

Sorszám

Kapacitást nyújtó szervezet neve és címe

1.

Név:
Cím:

Az eljárást megindító felhívás azon pontja(i),
amely(ek)ben meghatározoT alkalmassági
követelmények tekintetében sor kerül
kapacitás nyújtására, továbbá az igénybevétel
módjára vonatkozó nyilatkozat

Név:
Cím:

2.

A „3. rész – Magasnyomású mosó” körében:
A közbeszerzési eljárásban az alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében
‒

kapacitást nyújtó szervezetre (is) kívánunk támaszkodni

‒

nem kívánunk kapacitást nyújtó szervezetre támaszkodni

Igen válasz esetén: az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés érdekében az alábbi
szervezet(ek)re (is) támaszkodunk:

Sorszám

Kapacitást nyújtó szervezet neve és címe

1.

Név:
Cím:

2.

Név:
Cím:

Az eljárást megindító felhívás azon pontja(i),
amely(ek)ben meghatározoT alkalmassági
követelmények tekintetében sor kerül
kapacitás nyújtására, továbbá az igénybevétel
módjára vonatkozó nyilatkozat

4. rész – Laboratóriumi eszköz
A közbeszerzési eljárásban az alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében
‒

kapacitást nyújtó szervezetre (is) kívánunk támaszkodni

‒

nem kívánunk kapacitást nyújtó szervezetre támaszkodni

Igen válasz esetén: az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés érdekében az alábbi
szervezet(ek)re (is) támaszkodunk:

Sorszám

Kapacitást nyújtó szervezet neve és címe

1.

Név:
Cím:

2.

Név:
Cím:

* * *

Az eljárást megindító felhívás azon pontja(i),
amely(ek)ben meghatározoT alkalmassági
követelmények tekintetében sor kerül
kapacitás nyújtására, továbbá az igénybevétel
módjára vonatkozó nyilatkozat

Ha sor kerül kapacitást nyújtó szervezet igénybe vételére, akkor – a Kbt. 65. § (8)
bekezdésében meghatározoT eset kivételével – az ajánlatunk részeként benyújtjuk a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezeTségvállalását tartalmazó
előszerződést/szerződést (okiratot), amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alaT.
Jelen nyilatkozatot a GÁBORHÁZ 2012 Borászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (7150 Bonyhád, Liget utca 29.) által a „Borászati eszközök beszerzése”
tárgyban megindítoT nyílt közbeszerzési eljárás során teszem, illetve nyújtom be.

Kelt: __________________, 2018. év ___________ hónap ___. nap

_______________________________
AjánlaQevő képviselője
(cégszerű aláírás)

Okirat kapacitás nyújtására vonatkozó kötelezeQségvállalásról
[A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján]

SZERZŐDÉS/ELŐSZERZŐDÉS5
Amely létrejöT egyfelől:
Név:
Cím:
Képviseli:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
mint a közbeszerzési eljárás ajánlaTevője (a továbbiakban: AjánlaTevő), másfelől:
Név:
Cím:
Képviseli:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
mint a közbeszerzési eljárásban kapacitást nyújtó szervezet (a továbbiakban: Kapacitást
nyújtó szervezet, az AjánlaTevő és a Kapacitást nyújtó szervezet együTesen a továbbiakban:
Felek) közöT az alábbi feltételek melleT:
1. Felek előzményként rögzítik, hogy az AjánlaTevő olyan közbeszerzési eljárásban
ajánlatot kíván benyújtani, amelyben nem rendelkezik valamennyi előírt erőforrással. A
közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: Közbeszerzési eljárás) adatai:
Az Ajánlatkérő neve:

GÁBORHÁZ 2012 Borászati, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Az Ajánlatkérő címe:

7150 Bonyhád, Liget utca 29.

A közbeszerzési eljárás tárgya: Borászati eszközök beszerzése
A közbeszerzési eljárás fajtája: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

5 A nem megfelelő kifejezés törlendő.

2. A Kapacitást nyújtó szervezet jelen okirat aláírásával kötelezeTséget vállal arra, hogy a
Közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges, a
jelen okiratban meghatározoT erőforrásokat (a továbbiakban: erőforrások) az AjánlaTevő
rendelkezésére bocsátja, és az erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alaT az AjánlaTevő részére. Kapacitást nyújtó szervezet továbbá
kijelenti, hogy a nevesíteT alkalmassági követelmény(ek)nek teljes körűen megfelel.
3. Felek a szerződésben az ellenszolgáltatást a következőképpen határozzák majd meg (a
következő ellenszolgáltatásban állapodnak meg):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. A Kapacitást nyújtó szervezet a következő erőforrásokat bocsátja AjánlaTevő
rendelkezésére az alkalmassági követelmények igazolásához (az előírt feltételek
rendelkezésre állásához):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. Felek a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a következőket rögzítik (ado$ esetben):6
5.1. A kapacitások igénybevétele releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra
vonatkozik, ennek megfelelően Kapacitást nyújtó szervezet kijelenti, hogy ő valósítja meg a
Közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés azon elemét (elemeit),
amely(ek)hez ezen erőforrásokra (kapacitásokra) szükség van.
5.2. A kapacitások igénybevétele a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági
követelményre vonatkozik, ennek megfelelően Kapacitást nyújtó szervezet kijelenti, hogy ő
valósítja meg a Közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben meghatározoT
azon feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy
engedéllyel rendelkezés kötelezeTsége fennáll.

6. Amennyiben az AjánlaTevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához használja
fel az erőforrás(oka)t, abban az esetben Kapacitást nyújtó Szervezet a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel
az Ajánlatkérőt az AjánlaTevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.
7. Amennyiben a Közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződés nem AjánlaTevővel
kerül megkötésre, abban az esetben a jelen (elő)szerződés megszűnik.

6A

megfelelő esetek tüntetendőek fel (illetve törölendőek).

8. Amennyiben a Közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződés az AjánlaTevővel kerül
megkötésre, abban az esetben Felek vállalják, hogy a jelen előszerződés alapján megkötik
azon szerződés(eke)t, amelyek az erőforrások tényleges rendelkezésre bocsátását
biztosítják.

Kelt: _________________, 2018. év _______________ hónap _____. napja

_______________________________________

_______________________________________

Az AjánlaTevő képviselője
(cégszerű aláírás)

A Kapacitást nyújtó szervezet képviselője
(cégszerű aláírás)

Konzorciumi megállapodás-minta

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS
I. Előzmények

1. A GÁBORHÁZ 2012 Borászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság ajánlatkérő (cím: 7150 Bonyhád, Liget utca 29.) „Borászati eszközök beszerzése”
tárgyban nyílt közbeszerzési eljárást indítoT. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLXIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 35. §-ában meghatározoT közös ajánlaTételi lehetőséggel
élve a 2. pontban meghatározoT ajánlaTevők konzorciumi megállapodást kötnek. A
megállapodás célja, hogy biztosítsa a jelen pontban meghatározoT közbeszerzési eljárás,
illetőleg az esetlegesen létrejövő szerződés teljesítése során a konzorcium tagjai
együTműködésének kereteit.
II. Értelmező rendelkezések
2. Ezen konzorciumi megállapodás értelmében:
a. konzorcium: a Kbt. 35. §-a alapján közösen ajánlatot tevők együTműködése a
közbeszerzési eljárás során, valamint a közbeszerzési eljárás eredményeképpen
létrejövő szerződés teljesítése során;
b. konzorciumi tag: a Kbt. 35. §-a alapján a közös ajánlaTételben részt vevő személy
(szervezet);
c. konzorcium képviselője: a konzorcium azon vezető tagja, aki, illetőleg amely a
konzorciumi tagok nevében eljár, azaz a közbeszerzési eljárásban, illetőleg a
szerződés teljesítése során a kapcsolatot tartja az ajánlatkérővel;
d. közbeszerzési eljárás: jelen konzorciumi megállapodás 1. pontjában meghatározoT
ajánlatkérő által az 1. pontban meghatározoT közbeszerzési eljárás.
III. A konzorcium tagjai
3. A közbeszerzési eljárásban a következő személyek (szervezetek) tesznek közösen
ajánlatot (a konzorcium tagjai):
1. konzorciumi tag:
Név:
Székhely:
Képviseli:
Adószám:

Számlaszám
:

2. konzorciumi tag:
Név:
Székhely:
Képviseli:
Adószám:
Számlaszám
:
------------------------------- (szükség szerinti számban töltendő ki)--------------------------------------------IV. A konzorcium képviselete
4. A konzorciumi tagok a következő konzorciumi tagot (Konzorcium Képviselője)
hatalmazzák meg a konzorciumot alkotó gazdasági szereplők képviseletére:
Név:
Székhely:
Képviseli:
Adószám:
Számlaszám
:
5. A meghatalmazás értelmében a Konzorcium Képviselője tartja a közbeszerzési
eljárásban, illetőleg a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés
teljesítése során a kapcsolatot az Ajánlatkérővel. A Konzorcium Képviselője
kötelezeTséget vállal arra, hogy az Ajánlatkérő által megküldöT értesítéseket (iratokat,
tájékoztatásokat stb.) megküldi a további konzorciumi tag(ok) részére.
6. A meghatalmazás kiterjed a felolvasólap aláírására (az ajánlat benyújtására, tárgyalás
esetén az ajánlat módosítására, illetőleg fenntartására, valamint adoT esetben a
visszavonásra), nem terjed ki azonban egyéb jognyilatkozatok megtételére, illetőleg a
közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejöT szerződés megkötésére (módosítására,

megszüntetésére, illetőleg bármely más jognyilatkozat megtételére), továbbá tagok a
számláikat önállóan állítják az ajánlatkérőként szerződő fél részére.
7. A Konzorcium Képviselője kötelezeTséget vállal arra, hogy a közbeszerzési eljárást,
illetőleg az annak eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítését érintő kérdésekben
folyamatosan egyeztet a többi konzorciumi taggal, minden lényeges kérdést illetően
pontos tájékoztatást ad.
V. A szerződés teljesítésének megosztása
8. A Konzorciumi Tagok a következőképpen osztják meg a közbeszerzési eljárás
eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítését:
1. Konzorciumi Tag neve:
Részek, amelyek teljesítését végzi:

Százalékos arány:
2. Konzorciumi Tag neve:
Részek, amelyek teljesítését végzi:

Százalékos arány:

------------------------------- (szükség szerinti számban töltendő ki)--------------------------------------------9. A fenti megállapodás nem érinti az egyetemleges felelősség kérdését, ennek megfelelően
a szolgáltatás teljesítésével valamennyi Konzorciumi Tag egyetemlegesen tartozik az
ajánlatkérőként szerződő fél felé.
VI. A konzorciumi megállapodás időbeli hatálya
10. Jelen konzorciumi megállapodást a konzorciumi tagok határozoT időre kötik.
11. Amennyiben nyertes ajánlaTevőként a közbeszerzési eljárásban nem a Konzorcium kerül
kihirdetésre, abban az esetben a közbeszerzési eljárás lezárásával a konzorciumi
megállapodás hatályát veszíti.
12. Amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés a
Konzorcium tagjaival kerül megkötésre, abban az esetben a konzorciumi megállapodás a
szerződéses kötelezeTségek maradéktalan teljesítésével megszűnik.
VII. Egyéb rendelkezések

13. A konzorciumi tagok vállalják, hogy az ajánlat összeállításában közreműködnek, a
vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb, az ajánlat összeállításához szükséges
dokumentumokat a Konzorcium Képviselőjének felhívására rendelkezésre bocsátják.
14. A konzorciumi tagok vállalják, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő
szerződés teljesítése során együTműködnek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek
és a közbeszerzési eljárásban teT vállalásoknak megfelelően.
15. A konzorciumi tagok vállalják, hogy nyertességük esetén jelen megállapodás tartalmi
elemein és a konzorciumi tagok személyén nem változtatnak.

16. Jelen konzorciumi megállapodás a közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként
benyújtásra kerül.
Kelt: ___________, 2018. év _____________ hónap ____. napja

______________________

______________________

1. tag

2. tag

Nyilatkozat a Kbt. 67. § (1) bekezdése [114. § (2) bekezdése] alapján

AlulíroT ___________________ mint a(z) _______________________ ajánlaTevő (cégjegyzésre
jogosult) képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 67. § (1) bekezdése és a 114. § (2) bekezdése alapján – ﬁgyelemmel a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 17. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra – az alábbi nyilatkozatokat
teszem:
A) NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK VONATKOZÁSÁBAN
Kijelentem, hogy nem tartozunk az eljárásban előírt egyik kizáró ok hatálya alá sem.
Kijelentem továbbá, hogy az alvállalkozó(k), valamint – amennyiben sor kerül alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezet bevonására – az alkalmasság igazolásában résztvevő
szervezet(ek) sem tartozik (tartoznak) az eljárásban előírt kizáró okok egyikének hatálya alá
sem.
B) NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK VONATKOZÁSÁBAN
Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban meghatározoT alkalmassági
követelményeknek megfelelünk, illetőleg az alkalmassági követelmények teljesítéséhez
szükséges kapacitásokkal rendelkezünk.
C) ADATOK A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS KB) PONTJA SZERINT KIZÁRÓ OKHOZ KAPCSOLÓDÓAN
A Rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint igazolom (közlöm) a
Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározoT kizáró ok fenn nem állását, ﬁgyelemmel
a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjára (illetve adoT esetben a 10. § g) pont gb) alpontjára),
valamint a pénzmosás és a terrorizmus ﬁnanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: a Pmt.) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) pontjában
meghatározoT értelmező rendelkezésekre:
Kijelentem, hogy olyan társaságnak minősül szervezetünk, amelyet:
‒

nem jegyeznek szabályozoT tőzsdén

‒

jegyeznek szabályozoT tőzsdén

Nyilatkozat tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyéről (adoT esetben)7
Kijelentem, hogy:
‒

a Pmt. 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonossal rendelkezik szervezetünk, és ezeket be is
mutatjuk a lejjebb rögzíteQek szerint.

VAGY
‒

Nem rendelkezik szervezetünk a Pmt. 3. § 38. pont a)–b) vagy
d) alpontja szerinti tényleges tulajdonossal.

Az alábbiak szerint bemutatjuk a Pmt. 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja által deﬁniált
valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét:
A tényleges tulajdonos neve

A tényleges tulajdonos állandó lakóhelye

* * *
Jelen nyilatkozatot a GÁBORHÁZ 2012 Borászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (7150 Bonyhád, Liget utca 29.) ajánlatkérő által a „Borászati eszközök
beszerzése” tárgyban megindítoT nyílt közbeszerzési eljárás során teszem, illetve nyújtom
be.

Kelt: ______________, 2018. év _____________ hónap ____. napján

_________________________________
AjánlaQevő képviselője
(cégszerű aláírás)

7

Abban az esetben kell kitölteni, ha az ajánlaTevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik
szabályozoT tőzsdén.

Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról

AlulíroT ___________________ mint a(z) _______________________ ajánlaTevő (cégjegyzésre
jogosult) képviselője kijelentem, hogy cégünk (szervezetünk) tekintetében változásbejegyzési
eljárás

‒

nincs folyamatban

‒

van folyamatban

VAGY

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatoljuk a cégbírósághoz benyújtoT
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldöT igazolást.
* * *
Jelen nyilatkozatot a GÁBORHÁZ 2012 Borászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (7150 Bonyhád, Liget utca 29.) ajánlatkérő által a „Borászati eszközök
beszerzése” tárgyban megindítoT nyílt közbeszerzési eljárás során teszem, illetve nyújtom
be.
Kelt: ______________, 2018. év _____________ hónap ____. napján

_________________________________
AjánlaQevő képviselője
(cégszerű aláírás)

Nyilatkozat felelős fordításhoz kapcsolódóan [Kbt. 47. § (2) bek.]

AlulíroT ___________________ mint a(z) _______________________ ajánlaTevő (cégjegyzésre
jogosult) képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 47. § (2) bekezdése alapján kijelentem, hogy az ajánlat részeként benyújtoT nem magyar
nyelvű okiratokról általunk készíteT fordítás(ok) tartalmáért felelősséget vállalunk, az
általunk készíteT fordítás(ok)ban rögzíteTek a nem magyar nyelvű dokumentum(ok)
tartalmával mindenben megegyeznek.

Jelen nyilatkozatot a GÁBORHÁZ 2012 Borászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (7150 Bonyhád, Liget utca 29.) ajánlatkérő által a „Borászati eszközök
beszerzése” tárgyban megindítoT nyílt közbeszerzési eljárás során teszem, illetve nyújtom
be.

Kelt: ______________, 2018. év _____________ hónap ____. napján

_________________________________
AjánlaQevő képviselője
(cégszerű aláírás)

Referencia-igazolás8
1. A SZERZŐDÉST KÖTŐ MÁSIK FÉL ADATAI:
Név:
Cím:
Képviseli:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
KapcsolaQartó neve:

Beosztása:

Telefonszám:
Telefax:
E-mail:

2. A TELJESÍTÉST VÉGZŐ ADATAI:
Név:
Cím:
Képviseli:
Adószám:
3. A SZÁLLÍTÁS ADATAI
Tárgy:

Mennyiség / érték
(neQó HUF):

A teljesítés ideje:

8

201__/__/___ - 201__/__/___

A Kbt. 69. §-a szerint teT ajánlatkérői felhívás alapján is benyújtható.

4. ELŐÍRÁS- ÉS SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT
Kijelentem, hogy az ismerteteT szállítás teljesítése előírás- és szerződésszerűen történt.
Kelt: ____________, 2018. év _______ hónap ___. napja

__________________________________
AjánlaTevő képviselője /
Referenciát kiállító szervezet képviselője

