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III.

MŰSZAKI LEÍRÁS/ÁRAZANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ ÉS KÖLTSÉGVETÉS

Megnevezés Mennyiség Nettó ajánlati ár

I. Baromfi húsok 6.504,00 kg Ft

II. Fűszerek, ételízesítők 2.707,30 kg Ft

706,00 db Ft

100,00 doboz Ft

III. Húskészítmények, töltelékáruk 2.675,00 kg Ft

1.080,00 db Ft

IV. Vegyes alapvető élelmiszerek 5.166,00 kg Ft

 21.760,00 db Ft

2.890,00 liter Ft

V. Sertés, marhahús, füstölt áruk       5.920,00 kg Ft

VI. Fagyasztott termékek, halak      3.192,00 kg Ft

VII. Tésztafélék 4.850,00 kg Ft

Összesen: nettó ajánlati ár : Ft
ÁFA : Ft
bruttó ajánlati ár         : Ft

azaz forint

év hó nap

………………………………..
ajánlattevő
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I. Baromfi húsok
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Sor-
szám

Megnevezés
Gazdaságossági 

kiszerelés  
Mennyiség Nettó egységár

Nettó ér-
ték össze-

sen

Ft

1. csirkecomb egész előhűtött A terméknél nem 
meghatározott 600,00kg

2. csirkecomb egész fagyasztott kalibrált 18-32 dkg A terméknél nem 
meghatározott 600,00kg

3. csirkemell filé előhűtött A terméknél nem 
meghatározott 600,00kg

4. csirkemell filé fagyasztott A terméknél nem 
meghatározott 600,00kg

5. csirke felső comb csont és bőr nélkül előhűtött A terméknél nem 
meghatározott 600,00kg

6. csirke felső comb csont és bőr nélkül fagyasztott A terméknél nem 
meghatározott 600,00kg

7. pulykamell filé előhűtött A terméknél nem 
meghatározott 240,00kg

8. pulykamell filé fagyasztott A terméknél nem 
meghatározott 240,00kg

9. pulyka felsőcomb előhűtött filézett A terméknél nem 
meghatározott 720,00kg

10. pulyka felsőcomb fagyasztott filézett A terméknél nem 
meghatározott 600,00kg

11. pulyka fehér apróhús fagyasztott A terméknél nem 
meghatározott 60,00kg

12. csirkezúza fagyasztott A terméknél nem 
meghatározott 24,00kg

13. csirkemáj előhűtött A terméknél nem 
meghatározott 240,00kg

14. csirkemáj fagyasztott A terméknél nem 
meghatározott 600,00kg

15. pulykazúza fagyasztott A terméknél nem 
meghatározott 60,00kg

16. fagyasztott csirke felsőcomb A terméknél nem 
meghatározott 60,00kg

17. csirke felsőcomb előhütött A terméknél nem 
meghatározott 60,00kg
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Sor-
szám

Megnevezés
Gazdaságossági 

kiszerelés  
Mennyiség Nettó egységár

Nettó ér-
ték össze-

sen

Ft

1. bors egész--      0,250    kg         2,00 kg

2. bors őrölt--      0,250    kg         8,00 kg

3. fehérbors őrölt--      0,250    kg         2,00 kg

4. fűszerpaprika (csemege paprika)--      1,000    kg       40,00 kg

5. babérlevél --      0,050    kg         2,00 kg

6. fahéj--      0,020    kg
         2,0

0    
kg

7. szerecsen dió őrölt--      0,020    kg         0,50 kg

8. ételízesítő hozzáadott só nélkül-vödrös-Knorr  
vagy azzal egyenértékű

     3,000    kg 300,00    kg

9. szegfűszeg--      0,020    kg     2,00    kg

10. köménymag őrölt--      0,250    kg       4,50 kg

11. köménymag egész--      0,250    kg   5,00    kg

12. szezámmag--      0,250    kg         4,00 kg

13. kakukkfű--      0,250    kg      1,00 kg

14. bazsalikom--      0,250    kg       1,00 kg

15. majoranna--      1,000    kg        4,00 kg

16. erdei gyümölcs teafű--Hügli vagy azzal egyenér-
tékű

     1,000    kg    20,00 kg

17. gyümölcstea filteres--Lipton vagy azzal egyenér-
tékű

 20 db/ doboz  100,00 doboz

18. só módozott--      1,000    kg 1 200,00 kg

19. szódabikarbóna--      0,040    kg     0,80    kg

20. kakaópor--      1,000    kg  10,00    kg

21. instant kakaó--Maggi, Nestlé vagy azzal egyen-
értékű

     2,000    kg 200,00    kg

22. marhahúsleves alap--Knorr vagy azzal egyenér-
tékű

     3,000    kg 30,00    kg

23. kapor levél--      0,008    kg     0,80    kg

24. gulyásleves alap--Maggi vagy azzal egyenértékű      3,000    kg    15,00 kg

25. tárkony--Maggi vagy azzal egyenértékű      0,008    kg    0,80    kg

26. kurkuma--Maggi vagy azzal egyenértékű      0,015    kg     0,90    kg

27. szárított petrezselyem--Maggi vagy azzal egyen-
értékű

     0,500    kg   1,00    kg

28. gombaleves alap--Knorr vagy azzal egyenértékű      1,200    kg     6,00    kg

29. bolognai mártás alap hozzáadott só nélkül-
-Knorr vagy azzal egyenértékű

     2,000    kg  30,00    kg

30. tyúkhúsleves alap--Knorr vagy azzal egyenértékű    15,000    kg  60,00    kg
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Sor-
szám

Megnevezés
Gazdaságossági 

kiszerelés  
Mennyiség Nettó egységár

Nettó ér-
ték össze-

sen

Ft

31. pörkölt alap--Knorr vagy azzal egyenértékű      2,000    kg       40,00 kg

32. daragaluska por--Knorr vagy azzal egyenértékű      2,000    kg     120,00 kg

33. köretek és zöldségek fűszerkeveréke--Knorr  
vagy azzal egyenértékű

     1,000    kg       20,00 kg

34. krémlevesek--      2,000    kg       20,00 db

35. levesgyöngy (natur)--Knorr  vagy azzal egyenér-
tékű

     1,000    kg       80,00 kg

36. vadmeggyízű gyümölcs tea--Hügli vagy azzal 
egyenértékű

     1,000    kg       10,00 kg

37. sütőpor--      0,020    kg       80,00 db

38. burgonyapüré por--Knorr  vagy azzal egyenérté-
kű

   15,000    kg       30,00 kg

39. Kínai édes savanyú alap--Knorr vagy azzal 
egyenértékű

     2,000    kg       10,00 kg

40. fűszervarázs--Maggi vagy azzal egyenértékű      7,500    kg       90,00 kg

41. gulyáskrém vödrös--Univer vagy azzal egyenér-
tékű

     2,500    kg         5,00 kg

42. gyros fűszerkeverék--      1,000    kg       10,00 kg

43. galuska levesbetét gabona mix-szel--Knorr vagy 
azzal egyenértékű

     1,300    kg       26,00 kg

44. pirított zsemlekocka natúr--Knorr vagy azzal 
egyenértékű

     0,700    kg       35,00 kg

45. pótkávé instant--Maggi vagy azzal egyenértékű      0,500    kg       24,00 kg

46. delikát szárnyas fűszerkeverék--Knorr  vagy az-
zal egyenértékű

     1,000    kg       15,00 kg

47. füstölthús ízű alap--      1,000    kg         2,00 kg

48. kapormártás--Knorr vagy azzal egyenértékű      2,000    kg       10,00 kg

49. joghurtos saláta öntet --Knorr vagy azzal egyen-
értékú

     0,600    kg         6,00 db

50. 15% növényi zsírtartalmú főzőkrém  --Knorr 
vagy azzal egyenértékű

     1,000    l     600,00 db

51. ételsűrítő--      1,000    kg       20,00 kg

52. Csontleves alap--Knorr vagy azzal egyenértékű      3,000    kg       30,00 kg

53. piros gyümölcsleves alap--Knorr vagy azzal 
egyenértékű

     1,200    kg       12,00 kg

54. kapros saláta öntet--Knorr vagy azzal egyenérté-
kű

     0,600    kg       12,00 kg

55. grill pác és fűszerkeverék--Knorr vagy azzal 
egyenértékű

     1,000    kg       20,00 kg

56. étkezési keményítő--      1,000    kg       20,00 kg

57. oregánó--      0,020    kg        1,00 kg

58. Chili con Carne alap--Knorr vagy azzal egyenér-
tékű

     2,000    kg       20,00 kg
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Sor-
szám

Megnevezés
Gazdaságossági 

kiszerelés  
Mennyiség Nettó egységár

Nettó ér-
ték össze-

sen

Ft

59.
paradicsomos tésztaszósz lasagnéhoz--Knorr 
vagy azzal egyenértékű

     2,000    kg       20,00 kg

60.
Italiana Lasagne tojás nélk. sz.tészta--Knorr vagy 
azzal egyenértékű

     5,000    kg       60,00 kg

61. Sülthússzaft alap --Knorr vagy azzal egyenértékű      1,200    kg       12,00 kg
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Sor-
szám

Megnevezés
Gazdaságossági 

kiszerelés  
Mennyiség Nettó egységár

Nettó ér-
ték össze-

sen

Ft

1. szárnyas májkrém--Globus vagy azzal egyenérté-
kű

65gr     100,00 db

2. marha májkrém--Globus vagy azzal egyenértékű 65gr     100,00 db

3. borjúmájas --Délhús vagy azzal egyenértékű 900gr       18,00 kg

4. kenőmájas--Nádudvari vagy azzal egyenértékű
A terméknél nem 

meghatározott
    100,00 kg

5. húskonzerv--Pápai vagy azzal egyenértékű 1,8kg       60,00 db

6. sertés májkrém--Globus vagy azzal egyenértékű 190gr     800,00 db

7. virsli (műbeles)--Nádudvari vagy azzal egyenér-
tékű

A terméknél nem 
meghatározott

    100,00 kg

8. füstölt kolbász--
A terméknél nem 

meghatározott
    100,00 kg

9. lángolt kolbász--
A terméknél nem 

meghatározott
      50,00 kg

10. sajtos tavaszi felvágott--
A terméknél nem 

meghatározott
      10,00 kg

11. grill kolbász--
A terméknél nem 

meghatározott
    200,00 kg

12. debreceni kolbász--
A terméknél nem 

meghatározott
    250,00 kg

13. snidlinges pulyka párizsi--
A terméknél nem 

meghatározott
      50,00 kg

14. szafaládé tartós--
A terméknél nem 

meghatározott
     40,00 kg

15. szendvics sonka csemege--
A terméknél nem 

meghatározott
    250,00 kg

16. pulyka sonka--
A terméknél nem 

meghatározott
      20,00 kg

17. Sajtli--Sága vagy azzal egyenértékű 140gr       42,00 kg

18. turista felvágott--Nádudvari vagy azzal egyenér-
tékű

A terméknél nem 
meghatározott

      20,00 kg

19. zala felvágott--Nádudvari vagy azzal egyenérté-
kű

A terméknél nem 
meghatározott

    150,00 kg

20. olasz felvágott--Nádudvari vagy azzal egyenérté-
kű

A terméknél nem 
meghatározott

       2,00 kg

21. sonkás felvágott--Nádudvari vagy azzal egyenér-
tékű

A terméknél nem 
meghatározott

      12,00 kg

22. párizsi felvágott --Nádudvari vagy azzal egyen-
értékű

A terméknél nem 
meghatározott

      60,00 kg

23. májusi felvágott--Nádudvari vagy azzal egyenér-
tékű

A terméknél nem 
meghatározott

    120,00 kg

24. bécsi virsli juhbélben-- 1kg     500,00 kg

25. téli szalámi vagy azzal egyenértékű --
A terméknél nem 

meghatározott
      20,00 kg

26. tepertő--
A terméknél nem 

meghatározott
      20,00 kg
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Sor-
szám

Megnevezés
Gazdaságossági 

kiszerelés  
Mennyiség Nettó egységár

Nettó ér-
ték össze-

sen

Ft

27. főtt császárszalonna--
A terméknél nem 

meghatározott
30,00kg

28. csirkemell sonka--Valdor vagy azzal egyenértékű
A terméknél nem 

meghatározott
150,00kg

29. tavaszi vagdalthús-- 130gr 20,00db

30. krinolin--
A terméknél nem 

meghatározott
20,00kg

31. bajai uzsonna szelet--
A terméknél nem 

meghatározott
6,00kg

32. Surjányi löncs--
A terméknél nem 

meghatározott
10,00kg

33. halpárizsi-- 2kg 60,00kg

34. halsonka-- 2kg 60,00kg

35. halvirsli-- 1kg 200,00kg

36. szeletelt Bacon szalonna--
A terméknél nem 

meghatározott
5,00kg



Ajánlatkérési dokumentáció
„Különféle élelmiszerek beszerzése 2013. január 1. - december 31. közötti időszakra”

V. Sertés, marhahús, füstölt áruk

10/43

Sor-
szám

Megnevezés
Gazdaságossági 

kiszerelés  
Mennyiség Nettó egységár

Nettó ér-
ték össze-

sen

Ft
1. kristálycukor--      1,000    kg  2 500,00 kg

2. porcukor--      0,500    kg     150,00 kg

3. vaníliás cukor--      1,000    kg       40,00 kg

4. zsemlemorzsa--    10,000    kg     400,00 kg

5. gabonapehely--      1,000    kg     150,00 kg

6. joghurt talpas müzli szelet --      0,030    kg  3 000,00 db

7. müzli szelet gyümölcsös--      2,000    dkg  3 000,00 db

8. étolaj (napraforgó)--    10,000    liter  2 000,00 liter

9. étolaj napraforgó--      1,000    liter  300,00 liter

10. folyékony növénym zsír vajjal--      0,900    kg     360,00 db

11. Rama margarin--      0,500    kg     280,00 kg

12. Flóra margarin--      0,500    kg     300,00 kg

13. Oliva olaj--      0,500    lmter       10,00 liter

14. élesztő szárított--      0,011    kg     400,00 db

15. ecet 20%-os--      1,000    liter       80,00 liter

16. ketchup vödrös--Univer vagy azzal egyenértékű      5,000    kg     100,00 kg

17. majonéz vödrös--Univer vagy azzal egyenértékű      5,000    kg     200,00 kg

18. mustár vödrös--Univer vagy azzal egyenértékű      5,000    kg     100,00 kg

19. mogyorókrém--      1,000    kg       80,00 kg

20. delma light--      0,500    kg     400,00 kg

21. pirosarany--Univer vagy azzal egyenértékű      2,500    kg         5,00 kg

22. háztartásm keksz--      8,000    kg       80,00 kg

23. főző pudingpor eper, csoki, vanílma--      1,000    kg       60,00 kg

24.
fokhagyma krém vödrös--Univer vagy azzal egyenérté-
kű

     2,600    kg       91,00 kg

25. szaloncukor--      1,000    kg     200,00 kg

26. citronlé 40%-os--      1,000    liter     500,00 liter

27. tejcsoki mikulás--      0,080    kg  1 200,00 db

28. tejcsoki tojás--      0,080    kg  1 200,00 db

29. mártott nápolyi szelet--Balaton vagy azzal egyenértékű      0,040    kg  6 000,00 db

30. babapiskóta--      5,000    kg       30,00 kg

31. csoki--Mars vagy azzal egyenértékű      0,048    kg    6 000,00 db

32. bébi ital  --Kecskeméti      0,163    liter       200,00 db

33. bébiétel gyümölcsös--      0,163    kg       200,00 db

34. bébiétel húsos--Kecskeméti      0,163    kg       200,00 db
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Sor-
szám

Megnevezés
Gazdaságossági 

kiszerelés  
Mennyiség Nettó egységár

Nettó ér-
ték össze-

sen

Ft

1. karaj csont nélkül A terméknél nem 
meghatározott     700,00 kg

2. sertéscomb csont nélkül A terméknél nem 
meghatározott  2 000,00 kg

3. sertés lapocka csont nélkül A terméknél nem 
meghatározott  1 000,00 kg

4. sertés karaj csont nélkül szeletelt 0,8, 0,10 dkg A terméknél nem 
meghatározott     300,00 kg

5. húsos csont A terméknél nem 
meghatározott     400,00 kg

6. sertés tarja csont nélkül A terméknél nem 
meghatározott     100,00 kg

7. füstölt főtt tarja A terméknél nem 
meghatározott     200,00 kg

8. marha lapocka csont nélkül A terméknél nem 
meghatározott     120,00 kg

9. marha comb (csont nélkül) A terméknél nem 
meghatározott     220,00 kg

10 füstölt csülök A terméknél nem 
meghatározott       10,00 kg

11. sertés máj A terméknél nem 
meghatározott     100,00 kg

12. füstölt kenyér szalonna A terméknél nem 
meghatározott     200,00 kg

13. csemege szalonna A terméknél nem 
meghatározott       20,00 kg

14. fehér csont A terméknél nem 
meghatározott     100,00 kg

15. sertés dagadó A terméknél nem 
meghatározott       20,00 kg

16. füstölt tarja nyers A terméknél nem 
meghatározott       30,00 kg

17. sertés comb csont nélkül kockázott 14x24 mm A terméknél nem 
meghatározott     200,00 kg

18. sertés lapocka csont nélkül kockázott 14x24 mm A terméknél nem 
meghatározott     200,00 kg
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VII. Tésztafélék

12/43

Sor-
szám

Megnevezés
Gazdaságossági 

kiszerelés  
Mennyiség Nettó egységár

Nettó ér-
ték össze-

sen

Ft

1. pangasius harcsa filé      10,00    kg     100,00 kg

2. panírozott halrúd 100% halfiléből        6,00    kg     504,00 kg

3. szilvalekváros derelye      10,00    kg  1 000,00 kg

4. nudli mirelit      15,00    kg     120,00 kg

5. sajtos korong --olaj nélkül sütőben is süthető        8,00    kg       80,00 kg

6. pan.halszelet 100% filéből 100gr/db        5,00    kg     600,00 kg

7. burgonya krokett      10,00    kg     400,00 kg

8. mir. réteslap 24x200 gr        4,80    kg       24,00 kg

9. panírozott trapista sajt 16x500 gr        8,00    kg       80,00 kg

10. sajtmester pan. Sajtfalatok 6x 2kg      12,00    kg       60,00 kg

11. panírozott lazacporció 100gr/szelet        5,00    kg     200,00 kg

12. mirelit leveles tészta 6X2 kg 6x2kg       24,00 kg
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Az ajánlatban a dokumentáció mellékletében elektronikus formában megadott Excel tábláza-
tot ki kell tölteni, és az ajánlathoz mellékelni kell. A kitöltött és kinyomtatott Excel táblázat 
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Sor-
szám

Megnevezés
Gazdaságossági 

kiszerelés  
Mennyiség Nettó egységár

Nettó ér-
ték össze-

sen

Ft

1. kiskocka tészta-4 tojásos -Arany vagy azzal 
egyenértékű lédig     100,00 kg

2. csillag tészta-4 tojásos -Arany vagy azzal egyen-
értékű lédig       50,00 kg

3. ABC tészta-4 tojásos -Arany vagy azzal egyenér-
tékű lédig       50,00 kg

4. gyűrűtészta-4 tojásos -Arany vagy azzal egyenér-
tékű lédig     100,00 kg

5. eperlevél-4 tojásos -Gyermelyi vagy azzal 
egyenértékű lédig     100,00 kg

6. spagetti tészta-4 tojásos -Gyermelyi vagy azzal 
egyenértékű lédig     600,00 kg

7. cérnametélt-4 tojásos -Gyermelyi vagy azzal 
egyenértékű lédig     200,00 kg

8. nagykocka-4 tojásos -Arany vagy azzal egyenér-
tékű lédig     700,00 kg

9. csigatészta-8 tojásos -Gyermelyi vagy azzal 
egyenértékű lédig     100,00 kg

10. orsó tészta-4 tojásos -Arany vagy azzal egyenér-
tékű lédig     250,00 kg

11. szarvacska tészta-4 tojásos -Arany vagy azzal 
egyenértékű lédig     200,00 kg

12. kagyló tészta-4 tojásos -Arany vagy azzal egyen-
értékű lédig     100,00 kg

13. tarajos tészta-4 tojásos -Gyermelyi vagy azzal 
egyenértékű lédig     100,00 kg

14. radiátor tészta-4 tojásos -Arany vagy azzal 
egyenértékű lédig     100,00 kg

15. copfocska tészta-4 tojásos -Arany vagy azzal 
egyenértékű lédig     100,00 kg

16. tarhonya tészta-4 tojásos -Gyermelyi vagy azzal 
egyenértékű lédig     800,00 kg

17. makaróni-4 tojásos -Arany vagy azzal egyenérté-
kű lédig    100,00 kg

18. hosszú metélt-4 tojásos -Gyermelyi vagy azzal 
egyenértékű lédig     100,00 kg

19. széles metélt-4 tojásos -Gyermelyi vagy azzal 
egyenértékű lédig     600,00 kg

20. csusza tészta-4 tojásos -Arany vagy azzal egyen-
értékű lédig     100,00 kg

21. zabkocka-4 tojásos -Arany vagy azzal egyenérté-
kű lédig     100,00 kg

22. durum köret tészta-- lédig     100,00 kg

23. durum leves tészta-- lédig     100,00 kg
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lapszámát az ajánlatnak megfelelően kell megadni. A táblázat képletezve van annak érdeké-
ben, hogy az ajánlatot könnyebben el lehessen készíteni. 
Az Excel táblázat alapbeállítása már a nyomtatási formát tartalmazza. Az esetleges nyomtatá-
si minőség javítása érdekében a táblázat módosítása megengedett, de ez nem eredményezheti 
a táblázat szerkezetétnek megváltoztatását. 
- Az ajánlati árat a „Mennyiség” egységében kell megadni. 
- A „Gazdaságossági kiszerelés” az Ajánlatkérő által felmért optimális élelmiszer ellátás alap-
ján került megadásra adott termékek esetében. A kiszerelési egységek a kereskedelmi forga-
lomban járatosak.
- A "Gazdaságossági kiszerelés" oszlopban a "A terméknél nem meghatározott" termékeknél, 
az "Ajánlatban megadott kiszerelés" oszlopban bármilyen kiszerelés megadása vagy kihagyá-
sa biztosítja a gazdaságos kiszerelés ajánlati megfelelőséget.

Az  ajánlatban  megadott  "Gazdaságossági  kiszerelés"  megadásakor  figyelembe  kell  venni, 
hogy a termékek kiszerelési egységeinek a kereskedelmi forgalomban időközben történő meg-
szűnése esetén a termékeknél a megfelelőség nem biztosítható. Ebben az esetben megfelelősé-
get az ajánlatban nem lehet feltüntetni. 

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 
tervezet

Élelmiszer beszerzésére
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Amelyet kötöttek egyfelől
Név: 
Székhely: 
Adószám: 
Bankszámlaszám: 
Képviselő
mint szállító (a továbbiakban szállító),

másfelől Borsodi Általános Iskola 
3780 Edelény, Borsodi út 150. adószám: 15793353-2-05 bankszámlaszáma:Raiffeisen Bank 
Zrt 12046102-01305218-00100001 és képviseletében Turóczi Bertalan igazgató, mint meg-
rendelő (a továbbiakban megrendelő) az alulírott helyen és időben a következő feltételekkel:

1/. Felek megállapítják, hogy jelen szerződésben keretjelleggel kívánják szabályozni a közöt-
tük létrejövő szállítási jogviszonyt, melyet a konkrét, egyedileg, írásban leadott árajánla-
tok, illetve megrendelések töltenek ki a közbeszerzési eljárásban, az ajánlatban szereplő 
feltételekkel.  A szerződés alapján szállító köteles az általa forgalmazott élelmiszer árukat, 
üdítő-, és egyéb italokat a megrendelésben meghatározott fajta, mennyiség és minőség sze-
rint, az abban meghatározott határidőn belül megrendelőnek átadni, megrendelő pedig kö-
teles a szerződés tárgyát képező árukat átvenni és azok vételárát az alább meghatározott 
módon megfizetni. 
A megrendelést írásban köteles megrendelő szállító felé leadni, mely történhet posta, tele-
fax és internet útján.

2/. Felek megállapodnak abban, hogy szállító a megrendelt  árut sértetlen állapotban, gyári 
csomagolásban, ennek hiányában a szállító által becsomagolva, illetve megfelelő módon 
kiszerelve, tároló eszközökbe helyezve köteles megrendelő részére átadni. A csomagolás-
nak, illetve kiszerelésnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az áru épségét a fuvarozás és a 
tárolás időtartama alatt megóvja. 

3/. Felek a teljesítés (átadás) helyeiként az ajánlati felhívás II.1.2.) pontjában megjelölt telep-
helyeket jelölik meg. A teljesítés idejeként felek az írásbeli megrendelőben szereplő idő-
pontot határozzák meg, mely időpontot felek szigorú (fix) lejáratú határidőnek tekintenek. 
A megrendelő az árut fajta, mennyiség, darabszám és minőségi jellemzők szerint a saját te-
lephelyein köteles átvenni. Az átvétel során a megrendelő ellenőrzi, hogy a szállító a szám-
lán és természetben is a megrendelésben szereplő fajtájú, típusú, mennyiségű és minőségű 
árut adja át. Az átvételt a megrendelő a szállítólevél aláírásával igazolja. 
Megrendelő az átadás-átvétel során észlelt hiányosságokat, kifogásokat az átvétel időpont-
jától számított 72 órán belül köteles a szállítóval közölni a megrendelés leadására előírt 
módon. Szállító köteles a megrendelő által a fenti módon közölt kifogásokat, észrevétele-
ket, a kézhezvételt követő 24 órán belül kivizsgálni és a szükséges intézkedéseket megten-
ni. 

4/. Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg a szerződés tárgyát képező árut a szállí-
tó köteles saját fuvareszközén a megrendelő telephelyére szállítani.
A szállító a szerződés tárgyát képező áru szállításához az közbeszerzési eljárásban az aján-
lati felhívás VI.3.)14. pontjának megfelelően az ajánlatban megadott szállítóeszközzel vé-
gezheti, vagy indokolható esetben más eszközzel történő szállításnál írásban értesíti a meg-
rendelőt, melynek elfogadását a megrendelőnek írásban vissza kell igazolnia az áru szállí-
tóeszközre való felrakása előtt. Az így alkalmazott szállítóeszköznek meg kell felelnie az 
ajánlati felhívás III.2.3), az alkalmasság minimumkövetelményeként M2. pontban foglal-
taknak.
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A szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az előállítás, feldolgozás, szállítás, raktározás, 
ki- és berakodás során a tárgyi és személyi feltételekkel összefüggésben az alábbi jogsza-
bályoknak a szállítóra, illetve a szállítási jogviszony konkrét tárgyára vonatkozó rendelke-
zéseit maradéktalanul betartja: 
- 90/2003 (VII.30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet
- 80/1999. (XII.28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet
- 20/2003 (II.28.) FVM rendelet

5/. Megrendelő köteles a szállító azon számláit, melyek alapját képező áru leszállítását, illetve 
átvételét megrendelő a szállítólevélen, vagy egyéb alkalmas módon leigazolta, az áru átvé-
telét követően a Kbt. 130. § (1) betartásával átutalással megfizetni szállítónak a szerződés 
fejlécében meghatározott bankszámlaszámára. 

A szerződés tárgyát képező áruféleségek egységárait a felek akként határozzák meg, hogy 
a közbeszerzési eljárás részeként az ajánlattevők (szállítók) által adott pályázati ajánlatok 
közül az ajánlatkérő (megrendelő) által nyertesnek minősített pályázati ajánlatban megje-
lölt egységárakat tekintik a felek irányadónak a szerződéses kötelezettségek teljesítése so-
rán. A termékcsoportok tekintetében az egységárakat nem módosítja 365 napon keresztül. 

6/. Megrendelő jogosult a hibás teljesítés jogkövetkezményeit alkalmazni, amennyiben szállí-
tó a megrendelő által közölt kifogásokban foglaltaknak a fent megjelölt határidőben nem 
tesz eleget. 
Szállító  köteles  a  fentieket  meghaladóan  megrendelő  részére  késedelmi  kötbért  fizetni, 
amennyiben olyan okból, melyért felelős nem határidőben teljesített. Felek a kötbérfizetés 
kezdő időpontjaként a teljesítési határidő utolsó napját követő napot tekintik, a kötbér mér-
tékét pedig naponta a konkrét, egyedi megrendelés tárgyát képező áru nettó összértékének 
5 %-ában Ft összegben határozzák meg. 
Szállító  köteles  továbbá  meghiúsulási  kötbért  fizetni  megrendelő  részére,  amennyiben 
olyan okból, amelyért felelős a szállítási kötelezettségét nem, vagy nem szerződésszerűen 
teljesíti. A meghiúsulási kötbér mértékét felek a konkrét egyedi megrendelés tárgyát képe-
ző áru, illetve annak nem szerződésszerűen teljesített része nettó összértékének 5% mérté-
kű Ft összegben határozzák meg. 
Szállító köteles továbbá hibás teljesítésnél kötbért fizetni. A kötbér hibás teljesítésnél, a 
szállítási tétel nettó értékét figyelembe véve 5 % mértékű Ft összegben kerül meghatáro-
zásra.
A szállító köteles a megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kárát megtéríteni. 

7/. A megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a szállító kárát megtéríte-
ni. Jelen szerződés az aláírással lép hatályba. A felek között a szállítási jogviszony legko-
rábban 2013. január 1-től, vagy ha a szerződéskötés később van a szerződés keltétől 2013. 
december 31-ig határozott időre jön létre. A szerződés esetleges módosítására a Kbt.132. § 
az irányadóak.

A szállítási jogviszony megszűnik:
A/. közös megegyezéssel
B/. rendes felmondással
C/. rendkívüli felmondással
D/. a határozott idő elteltével 
a/. Felek a szállítási jogviszonyt közös megegyezéssel, írásban, az általuk megállapodott 
időpontra bármikor, indoklási kötelezettséggel megszűntethetik.
b/. Jelen szállítási szerződést felek annak határozott ideje ellenére 60 napos felmondási ha-
táridő biztosításával, indoklási kötelezettséggel mondhatják fel. Az indoklásnál figyelem-
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mel kell lenni az ajánlattételnél megadott M7 nyilatkozatra. Ebben az esetben az indoklási 
kötelezettség alátámasztását az ajánlatkérő ellenőrizheti az ajánlati árra vonatkozóan.
A rendes felmondás jogát felek a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli, tértivevénnyel 
ellátott nyilatkozat útján kötelesek gyakorolni. 
c/.  Szállító  a szerződést rendkívüli  felmondással  felmondhatja,  amennyiben megrendelő 
nem fizeti meg részére határidőre a szerződés tárgyát képező áru ellenértékét. 
Megrendelő a szállítási jogviszony rendkívüli felmondás útján történő megszüntetésére jo-
gosult,  ha  a  szállító  a  szerződésszerű  teljesítésre  vonatkozó kötelezettségét,  a  szállítási 
szerződésből eredő egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. 

8/. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést, illetve ennek keretében tett bármilyen írásbeli jog-
nyilatkozatot,
- a szállító részéről ……………………………………………………………
- a megrendelő részéről Turóczi Bertalan igazgató
írhat alá a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően. Amennyiben a jognyilatkozatot 
nem az itt megjelöl személyek írják alá, úgy a szerződés nem lép hatályba. Felek jogosul-
tak a képviseletre jogosult személy helyett mást megjelölni, erről azonban a másik felet 
előzetesen írásban értesíteni kötelesek. 

9/.
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket igyekeznek 
peren kívül, békés, tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy 
bármely vita eldöntésére, mely jelen szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak meg-
szegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, 
a felek alávetik magukat a Miskolci Városi Bíróság kizárólagos illetékességének a Pp. 41. 
§. alapján. 

Kelt: Edelény, 2012. ……………………. napján

…………………………………                ………………………………………..
  Borsodi Általános Iskola

szállító     megrendelő

V.
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MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁ-
NYOK

„Különféle élelmiszerek beszerzése 2013. január 1. - december 31. közötti időszakra”tár-
gyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz

A dokumentációban ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták szerepelnek.

Sorszám Megnevezés
M1 Az ajánlat tartalomjegyzéke
Ajánlat első lapjainak formanyomtatványai
M2 Felolvasólap
M3 Ajánlattételi nyilatkozat
Nyilatkozati minták
M4 Nyilatkozat kizárási feltételek tekintetében
Egyéb ajánlattevői nyilatkozatok, formanyomtatványok
M5 Nyilatkozat a közbeszerzés tárgyának területén
M6 Igazolás a dokumentáció megvásárlásáról
M7 Nyilatkozat ajánlati ár meghatározásához
M8 Nyilatkozat szállítóeszközről a termékek szállításához
M9 Nyilatkozat a termékek minőségéről
M10 Nyilatkozat pénzforgalmi bankszámláról
M11 Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatók átvételéről
Értékelés
É1 Érvényességi feltételek ellenőrző lapja
1. Függelék Az ajánlat érvényességének ellenőrző lapja
2. Függelék Az ajánlat érvényességének ellenőrző lapja kizáró okok tekintetében

3. Függelék
Az ajánlat érvényességének ellenőrző lapja pénzügyi és gazdasági alkalmasság tekin-
tetében

4. Függelék
Az ajánlat érvényességének ellenőrző lapja műszaki és szakmai alkalmasság tekinteté-
ben
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M1 
AZ AJÁNLATOK KÖTELEZŐ TARTALOMJEGYZÉKE

„Különféle élelmiszerek beszerzése 2013. január 1. - december 31. közötti időszakra”tárgyú 
nyílt közbeszerzési eljáráshoz

TARTALOMJEGYZÉK
AZ AJÁNLATOK KÖTELEZŐ TARTALMÁRÓL

Oldalszám

Tartalomjegyzék
(Lapszámokkal ellátva, M1 melléklet!)

Felolvasó lap
(M2 melléklet)

Ajánlattételi nyilatkozat
(M3 melléklet) 

…………

…………

…………
I. Rész: Szakmai ajánlat / Pénzügyi ajánlat
I/1 Költségvetési Főösszesítő
A megajánlott áruk költségvetési főösszesítője (ajánlati főösszesítő) a dokumentáció részét ké-
pező műszaki leírás szerinti formában. …………
I/2 Árazott Költségvetés
A megajánlott áruk árazott költségvetése (részletes ajánlat) a dokumentáció részét képező mű-
szaki leírás szerint elektronikus módon megadott formában (EXCEL), nyomtatva. …………
I/3 Termékismertetők, az áruk leírása
Az ajánlattevő szakmai ajánlatának részét képező műszaki és kereskedelmi anyagok leírásai, 
brosúrái a dokumentáció részét képező III. fejezet „Műszaki leírás” -hoz kapcsolódóan

…………
II. Rész: Igazolások, dokumentumok
Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos szerződése

(Amennyiben közös az ajánlattétel) …………
Ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó(k) igazolásai a kizáró okok tekintetében
Cégadatok, láírási címpéldány
(Annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlatte-
vő, illetőleg az alvállalkozó képviseletére jogosult személy írta alá. Eredeti vagy egyszerű má-
solat) …………
Egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötele-
zettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogsza -
bályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott
A kizáró ok hiányát amennyiben a gazdasági szereplő adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.  
törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az adatbázisban 
nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazo-
lása …………
Ajánlattevők, közös ajánlattevők valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mérték-
ben igénybe venni kívánt alvállalkozók nyilatkozata kizárási feltételek tekintetében (M4 mellék-
let) …………
Ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó(k) igazolásai a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására …………
1.    Az Ajánlati felhívás III.2..2) pontjában meghatározott pénzintézeti igazolás, minden a vál -
lalkozás részére vezetett bankszámla vonatkozásában. Eredetileg, vagy hiteles másolat) 
2.    Az Ajánlati felhívás III.2.2) pontjában meghatározott éves beszámolók, beszámolókra nem 
kötelezett vállalkozások esetén adóbevallás. Eredeti vagy hiteles másolat, a kért üzleti évekre  
vonatkozóan.)

…………

…………
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TARTALOMJEGYZÉK
AZ AJÁNLATOK KÖTELEZŐ TARTALMÁRÓL

Oldalszám

Ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó(k) igazolásai a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására
Nyilatkozat a Kbt. 67.§ (1) a) tekintetében (M5 melléklet), valamint 
- A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító 
felhívás feladását megelőző három évben végzett legjelentősebb referenciáikat, 
- a működésre és a szállítójárművekre érvényes, a minőség biztosítása érdekében tett intézkedé-
seinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírása, az erre vonatkozó nyilatkozat, illetve 
érvényes tanúsítvány/igazolás becsatolása.
- a II.2.1. pont szerint beszerzések tárgykörében, az ajánlatában megjelölt típusú árunak a leírá-
sát.

…………

…………

…………

…………

Egyéb igazolások, dokumentumok

- Igazolás az ajánlati dokumentáció megvásárlásáról és a kiegészítő tájékoztatások átvételéről  
(M6 és M11 melléklet)
- Egyéb, az Ajánlati Felhívás V.4) további információk címszó alatt kért és meghatározott nyi-
latkozatok, igazolások 
- Egyéb, az ajánlattevő által fontosnak tartott dokumentumok

…………

…………
…………
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M2 
FELOLVASÓ LAP FORMANYOMTATVÁNYA

FELOLVASÓ LAP

1. Ajánlattevő neve:…………………………………………………..
(Közös ajánlattevők esetén a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi közös ajánlattevő cégnevét 
(nevét,) székhelyét (lakhelyét), telefonszámát, telefaxszámát.)

Ajánlattevő címe:…………………………………………………….

Ajánlattevő telefonszáma és telefaxszáma:…………………………..

2. Ajánlat tárgya: „Különféle élelmiszerek beszerzése 2013. január 1. - december 31. közötti idő-
szakra”tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz

3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 
(Az a Rész, amelyre az ajánlattevő ajánlatát teszi aláhúzandó)

A
rész 

száma
A szerződés tárgya Nettó ajánlati ár

Gazdaságossági kisze-
relés megfelelőségi 

arány %-ban

I. Baromfi húsok

II. Fűszerek, ételízesítők

III. Húskészítmények, töltelékáruk

IV. Vegyes alapvető élelmiszerek

V. Sertés, marhahús, füstölt áruk

VI Fagyasztott termékek, halak

VII. Tésztafélék

Kelt: …………………….. 2012.……………..

cégszerű aláírás

A felolvasólap része az ajánlatnak, hivatkozásai megegyeznek a Kbt. 60. §. (6) bekezdésében foglal-
takkal, amelyek alapján az ajánlat a bírálati szempont (részszempontok) szerint értékelésre kerülnek, 
melyek a bontáskor ismertetni kell.  A felolvasólap adatainak meg kell egyeznie az ajánlatban foglal-
takkal. 
A Kbt. 62. § (6) rendelkezéseit figyelembe véve ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő, (2) be-
kezdés szerinti - személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy bete-
kinthessen a 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapba.
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M3
AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FORMANYOMTATVÁNYA

M3 1/2
AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

„Különféle élelmiszerek beszerzése 2013. január 1. - december 31. közötti időszakra”tárgyú 
nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Alulírott ….……………………………………………………társaság (ajánlattevő), 
melyet képvisel: …………………………………………………………………...…

alábbi nyilatkozatot tesszük

1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési 
eljárás  ajánlati  dokumentációjának  feltételeit.  Kijelentjük,  hogy  amennyiben,  mint  nyertes 
ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az ajánlati dokumentációban foglalt alábbi részek tekinteté-
ben árukat az ajánlatban meghatározott ellenszolgáltatásért szerződésszerűen leszállítjuk és a 
szerződés tárgya szerinti szolgáltatásokat teljesítjük. (Az a Rész, amelyre az ajánlattevő aján-
latát teszi aláhúzandó)

I. Baromfi húsok
II. Fűszerek, ételízesítők

III. Húskészítmények, töltelékáruk
IV. Vegyes alapvető élelmiszerek
V. Sertés, marhahús, füstölt áruk
VI Fagyasztott termékek, halak

VII
.

Tésztafélék

2.  Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt  tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az 
ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen

3.  Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk a dokumentációban lé-
vő szerződés-tervezetet a szerződéskötés alapjául.

4.  Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket, 
akkor a szerződést  megkötjük,  és  szerződést  teljesítjük az ajánlati  dokumentációban és az 
ajánlatunkban lefektetettek szerint.

5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közös ajánlatot tevők személye nem 
változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése 
során. Annak is tudatában vagyunk, a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek az ajánlat-
kérő felé mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés tel-
jesítése során.

6. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, kötelesek 
vagyunk az ajánlatunkban megjelölt árukat leszállítani és a kapcsolódó szolgáltatásokat telje-
síteni.
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M3 2/2

7. Nyilatkozunk a Kbt. 40.§ (1) bekezdés alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés 
tárgyának meghatározott részeivel összefüggésben közbeszerzés értékének tíz százalékát meg 
nem haladó mértékben az alábbi az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénye venni.

[Ajánlattevő tölti ki!]

8.  Nyilatkozunk a Kbt. 40.§ (1) bekezdés alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés 
tárgyának meghatározott részeivel összefüggésben közbeszerzés értékének tíz százalékát meg-
haladó mértékben az alábbi az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénye venni,  megjelölve a 
százalékos arányt.

[Ajánlattevő tölti ki!]

9.  Közöljük a 40.§ (1) bekezdés alapján alkalmazása esetén az érintett – a közbeszerzés értéké-
nek tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozó nevét, cí-
mét.

[Ajánlattevő tölti ki!]

10. Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdés alapján, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődé-
sük támogatásáról szóló törvény szerint az alábbinak minősülünk:

mikrovállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás

A megfelelő rész megjelölendő

Kelt:
.........................................

cégszerű aláírás

Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tarta-
lommal köteles aláírni.
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M4

KIZÁRÁSI FELTÉTELEK TEKINTETÉBEN
NYILATKOZAT FORMANYOMTATVÁNYA

(Ajánlattevők, közös ajánlattevők valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tölti ki)

„Különféle élelmiszerek beszerzése 2013. január 1. - december 31. közötti időszakra”tár-
gyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz

NYILATKOZAT

Kizárási okok tekintetében

Alulírott ….……………………………………………………társaság (ajánlattevő), 
melyet képvisel: …………………………………………………………………...…

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velünk szemben a Közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint 
nem lehet ajánlattevő, aki:
Kbt. 57.§ (1) bekezdés szerint
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 

közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint 
hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 

bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy 
akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 
2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében 
korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és 
módon jogerősen korlátozta; 

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; 
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország 
jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és 
ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen 
megállapított időtartam végéig; 36 
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g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével 

ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben 
két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén 
bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény 
szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy 

gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére 
vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben 
jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban 
megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik 
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi 
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény 
bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, 
hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek 
megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló 
bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben 
megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével 
kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül 
született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési 
kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül 
nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben 
fizetett; 

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot 
szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 

mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy 
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti 

országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után 
kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó 
belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági 
szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési 
szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott 
jövedelem, 

kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finan-
szírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. §  r)  pontja 
szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

Kbt. 57.§ (2) bekezdés szerint
(2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben 
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik 
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek 
tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, 
mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként 
adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja 
szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.
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Kbt. 57.§ (1) bekezdés:
(1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet 

ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, aki 

a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - 
jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 

b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél 
nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a 
versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható 
határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás 
során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél 
nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; 

c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven 
belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította; 

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 
e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy 

előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik; 
f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy 

külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai eti-
kai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.

Kelt:
.............................................

cégszerű aláírás

A nyilatkozattételt a törvényi hivatkozásoknál csak abban a tekintetben és olyan módon kell megtenni, ame-
lyekre a Kbt és a  310/2011. (XIII.23.) Korm. Rendelet értelmében az Ajánlattevő kötelezett a Kbt. előírásainak 
valamint az ajánlati felhívásnak megfelelően. A fenti nyilatkozat megadása nem helyettesíti az egyéb igazoláso-
kat az eljárásban, melyeket csatolni kell.
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M5

AZ ELŐZŐ HÁROM ÉV LEGJELENTŐSEBB SZÁLLÍTÁSINAK 
ISMERTETÉSE A KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁNAK TERÜLETÉN

NYILATKOZAT

„Különféle élelmiszerek beszerzése 2013. január 1. - december 31. közötti időszakra”tárgyú 
nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Alulírott ….……………………………………………………társaság (ajánlattevő), 
melyet képvisel: …………………………………………………………………...…,
mint ajánlattevő /közös ajánlattevő / a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó 
(A nem kívánt rész törlendő! A nyilatkozatot az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén valamennyi 
ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvál-
lalkozóknak külön-külön, önállóan kell megtenni.)

Az ajánlati dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és 
műszaki leírás gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívás feladá-
sát megelőző három évben a közbeszerzés tárgyának területén végzett legjelentősebb szállításaink az 
alábbiak voltak:

Teljesítés 
ideje

A szerződést kötő másik fél A szállítás tárgya
A szállítás 

mennyisége
A szállítás nettó 

értéke

Kelt:
.............................................
      cégszerű aláírás

Megjegyzés: Csatolandók a 310/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet szerinti igazolások is. Egyúttal fel-
hívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az igazolásokkal alátámasztott referenciákat is fel kell tüntetni 
ezen nyilatkozaton.
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M6 

IGAZOLÁS A DOKUMENTÁCIÓ MEGVÁSÁRLÁSÁRÓL

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

Alulírott ……………………………………, mint a Borsodi Általános Iskola ajánlatkérő képviselője 
igazolom, hogy az

„Különféle élelmiszerek beszerzése 2013. január 1. - december 31. közötti időszakra”
című dokumentációt 

az alábbi személy, a megjelölt szervezet nevében megvásárolta.

Név:

Szervezet:

Szervezet címe:

Szervezet telefaxszáma:

Kapcsolattartó neve:

E-mail:

Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét, hogy a fenti táblázat Szervezet rovatába azon szervezet nevét ad-
ják meg, amely - önállóan vagy közös ajánlattevőként- ajánlatot kíván benyújtani, mert az ajánlati do-
kumentáció másra nem ruházató át!

Az így megadott adatokat a kapcsolattartás is szolgálja. Az elérhetőség érdekében a telefaxszámnál, 
E-mail címnél és a kapcsolattartónál azt a számot, címet és személyt is kérjük megadni, ahol, illetve 
aki az eljárás során az Ajánlatkérő az Ajánlattevővel a közbeszerzés tárgyában az estleges egyezteté-
seket is le tudja folytatni. A rossz adatokért az Ajánlatkérő felelősséget nem vállal. 

A dokumentáció mellékleteit,  szállítási  szerződési mintáját,  letöltheti  a  www.edeleny.hu honlapról, 
vagy amennyiben az Ajánlattevő kéri elektronikus formában is külön térítési díj nélkül megkaphatja.

A dokumentáció átvételének igazolása az ajánlat egyik érvényességi feltétele.

Kelt  2012.   …………….. 

…………………………. …………………………..
             dokumentációt átadta a dokumentációt átvette

M7
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Ajánlatkérési dokumentáció
„Különféle élelmiszerek beszerzése 2013. január 1. - december 31. közötti időszakra”

ÁRTARTÁSA TEKINTETÉBEN, AJÁNLATI ÁR MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
NYILATKOZAT FORMANYOMTATVÁNYA

„Különféle élelmiszerek beszerzése 2013. január 1. - december 31. közötti időszakra”tárgyú 
nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Alulírott ….……………………………………………………társaság (ajánlattevő), 
melyet képvisel: …………………………………………………………………...…

alábbi nyilatkozatot tesszük

Az ajánlati felhívás VI.3.)12. pontjának megfelelően ajánlat(unk) a megajánlott árhoz képest árválto-
zást legalább 365 napon keresztül nem érvényesít a kiíró felé.

Az ajánlati felhívás VI.3.)13. pontjának megfelelően az ajánlat(unk)ban megnevezett termékeknél az 
ajánlati ár  2013. január 1. - december 31. közti időszakra úgy került meghatározásra, hogy a rendelke-
zésére álló minden körülmény figyelembe vételre került, és ennek alapján az ajánlatban megadott ár a 
teljesítési időszakban nem sérti az Ajánlattevő jogos érdekét.

Kelt:

................................................
cégszerű aláírás

M8
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Ajánlatkérési dokumentáció
„Különféle élelmiszerek beszerzése 2013. január 1. - december 31. közötti időszakra”

SZÁLLÍTÓESZKÖZRŐL, A TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSÁHOZ 
NYILATKOZAT FORMANYOMTATVÁNYA

„Különféle élelmiszerek beszerzése 2013. január 1. - december 31. közötti időszakra”tárgyú 
nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Alulírott ….……………………………………………………társaság (ajánlattevő), 
melyet képvisel: …………………………………………………………………...…

alábbi nyilatkozatot tesszük

Az ajánlati felhívás V.5.)14. pontjának megfelelően az ajánlat(unk)ban megnevezett termékeknél szál-
lításához az ajánlatunkban megadott szállítóeszközzel végezzük, vagy indokolható esetben más esz-
közzel történő szállításnál az Ajánlattevő írásban értesíti az ajánlatkérőt, melynek elfogadását az aján-
latkérőnek írásban vissza kell igazolnia az áru szállítóeszközre való felrakása előtt. Az így alkalmazott 
szállítóeszköznek meg kell felelnie az ajánlati felhívás III.2.3), az alkalmasság minimumkövetelmé-
nyeként 2. pontban foglaltaknak.

Kelt:

................................................
cégszerű aláírás

A nyilatkozat megadása az ajánlat érvényességi feltétele.

M9
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Ajánlatkérési dokumentáció
„Különféle élelmiszerek beszerzése 2013. január 1. - december 31. közötti időszakra”

A TERMÉK MINŐSÉGÉRŐL
NYILATKOZAT FORMANYOMTATVÁNYA

„Különféle élelmiszerek beszerzése 2013. január 1. - december 31. közötti időszakra”tár-
gyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Alulírott ….……………………………………………………társaság (ajánlattevő), 
melyet képvisel: …………………………………………………………………...…

alábbi nyilatkozatot tesszük

Ajánltunkban az ajánlati  felhívás VI.4.)18. pontjának megfelelően kizárólag a Magyar Élelmiszer-
könyv előírásait, irányelveit betartva I.o termékek kerülnek leszállításra.

Kelt:

................................................
cégszerű aláírás

A nyilatkozat megadása az ajánlat érvényességi feltétele.

M10
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Ajánlatkérési dokumentáció
„Különféle élelmiszerek beszerzése 2013. január 1. - december 31. közötti időszakra”

PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁKRÓL
NYILATKOZAT FORMANYOMTATVÁNYA

„Különféle élelmiszerek beszerzése 2013. január 1. - december 31. közötti időszakra”tárgyú 
nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Alulírott ….……………………………………………………társaság (ajánlattevő), 
melyet képvisel: …………………………………………………………………...… 

alábbi nyilatkozatot tesszük

közbeszerzési  Ajánlattételi  felhívásnak és a Dokumentációban foglaltaknak megfelelőn kijelentem, 
hogy  a   ………………………………………………………………………..  ajánlattevő  az  ajánlati 
felhívás feladásának napját megelőző 12 hónaptól az alábbi pénzintézet(ek)nél vezet(vezetett) bank-
számlát:

Bank                                      Számlaszám

……………………               …………………………….

……………………               …………………………….

továbbá valamennyi  pénzforgalmi  számláról  becsatolásra  került  a  pénzügyi-gazdasági  alkalmasság 

igazolására előírt banki nyilatkozatok és ezeken kívül más pénzintézetnél számlát nem vezet. 

A felsorolt bankszámlák megegyeznek a „Cégnyilvántartásban” szereplő pénzforgalmi számlákkal, il-

letve ha eltérés van azt és annak okát külön nyilatkozat tartalmazza.

Külön nyilatkozat mellékelve*   NEM   IGEN     (*A megfelelőt kérjük jelezze!)

Kelt:

………………………………….
cégszerű aláírás

M11
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Ajánlatkérési dokumentáció
„Különféle élelmiszerek beszerzése 2013. január 1. - december 31. közötti időszakra”

NYILATKOZAT 
KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁSOKRÓL

„Különféle élelmiszerek beszerzése 2012. január 1. - december 31. közötti időszakra”tárgyú nyílt köz-
beszerzési eljáráshoz

Alulírott ….……………………………………………………társaság (ajánlattevő), 
melyet képvisel: …………………………………………………………………...…
kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban [……] számú, valamennyi az eljárás során kibocsá-
tott kiegészítő tájékoztatást átvettem és jelen ajánlatom elkészítése során azokat figyelembe vettem.

Kelt:

................................................
cégszerű aláírás

É1 
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Ajánlatkérési dokumentáció
„Különféle élelmiszerek beszerzése 2013. január 1. - december 31. közötti időszakra”

ÉRVÉNYESSÉGI FELTÉTELEK ELLENŐRZŐ LAPJA

„Különféle élelmiszerek beszerzése 2013. január 1. - december 31. közötti időszakra”tárgyú 
nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Ajánlat érvényességi feltételeinek ellenőrző lapja

Ajánlattevő:……………………………………………………………………………....

Kbt. Érvénytelen az ajánlat, ha Megfelel
Nem felel 

meg
74. § (1) a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtot-

ták be;
74. § (1) b) az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy alvállalkozója vagy az 

ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben az alkalmasság igazolá-
sában részt  vevő szervezet  nem felel  meg az összeférhetetlenségi 
követelményeknek [24. §];

74. § (1) c) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt vagy alvállalkozóját, vagy 
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet az eljárásból ki-
zárták;

74. § (1) d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szer-
ződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek

74. § (1) e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvé-
teli felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezé-
sek és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 

74. § (2) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [69. §];
74. § (2) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirí-

vóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz [70. §];
74. § (2) c)  az ajánlattevő az ajánlati  biztosítékot az ajánlatkérő által előírt 

határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátot-
ta rendelkezésre.

A fenti táblázat „Nem felel meg” oszlopának egyetlen bejegyzése az ajánlattevő kizárását eredménye-
zi.

Az ajánlat a Kbt. alapján

Érvényes

Érvénytelen
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Ajánlatkérési dokumentáció
„Különféle élelmiszerek beszerzése 2013. január 1. - december 31. közötti időszakra”

1. Függelék

AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZŐ LAPJA

„Különféle élelmiszerek beszerzése 2013. január 1. - december 31. közötti időszakra”tárgyú 
nyílt közbeszerzési eljáráshoz

1. 1/2

Érvényességi feltétel Megfelel
Nem felel 

meg
I.) Az ajánlatot becsomagolt állapotban (zárt borítékban) kell benyújtani. A kért da-
rabszámú ajánlatot együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani kell 
a következőket:
- az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak,
- egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit 
ki-nem vettek és/vagy abba semmit be nem tettek,
- a csomagolás külső felületén megjelölhetőek legyenek a következő pontban fel-
sorolt adatok. 
II.) Az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és - "Ede-
lény, Borsodi Általános Iskola élelmiszer beszerzés 2013. Nem bontható fel az 
ajánlatok felbontására összehívott hivatalos bontási eljárás megkezdése előtt" 
A csomagolásra a fentiektől eltérő tartalmú feliratot elhelyezni nem szabad.
III.) Az ajánlatokat annak az ajánlattevőnek kell benyújtania, mely a dokumentációt 
megvásárolta. Közös ajánlattétel esetén elég, ha a közös ajánlattevők közül az egyik 
ajánlattevő vásárolja meg a dokumentációt. Az ajánlattevő személyében semmilyen 
változtatás nem engedélyezett.
IV.) Az ajánlatot 3 példányban kell benyújtani, melyből 1 példány eredeti és 2 pél-
dány másolat, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti.

V.)  Az ajánlatokat magyar nyelven kell elkészíteni.
VI.)Az ajánlat eredetiségét és megbontatlanságát biztosítani kell
Ezért: -  Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. 
Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az 
üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de 
lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes ol-
dalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes 
iratok helye egyértelműen azonosítható az iratok helyére egyértelműen lehet hivat-
kozni.  Az ajánlatkérő a  kismértékben hiányos számozást  kiegészítheti,  ha  ez  az 
ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szük-
séges; 
- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket  kell  tartalmaznia,  mely alapján az 
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 
- Az ajánlatban lévő, minden ajánlattevőnek a  dokumentumot (nyilatkozatot) a 
végén alá  kell  írnia  az  adott  gazdálkodó szervezetnél  erre  jogosult(ak)nak vagy 
olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos 
felhatalmazást kaptak.; 
- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosí-
tást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek 
a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
- a meghatalmazás csatolandó az egyéb dokumentumok között
VII.) Minden példány fedőlapján szerepelnie kell az „EREDETI” vagy a „MÁSO-
LAT” feliratnak értelemszerűen.
VIII.) Elektronikus adathordozón az árazott költségvetéssel visszaadva.
IX.) Információ arra vonatkozólag, hogy van-e 10%-ot meghaladóan igénybe venni 
kívánt alvállalkozó. (M3 nyilatkozat)
X.) Nyilatkozat ajánlati ár megállapításáról (M7 nyilatkozat)
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„Különféle élelmiszerek beszerzése 2013. január 1. - december 31. közötti időszakra”

XI.) Nyilatkozat arról, hogy az ajánlat tárgyát képező termékek minősége megfelel  
az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. tv. és a törvény végrehajtásáról szóló 
rendeletben foglaltaknak, e jogszabályokat elismeri és a szerződés hatálya alatt be-
tartja. Ajánlattevő köteles betartani az élelmiszerek, különösen a hús és húskészít -
mények forgalom behozatalára és szállítására vonatkozó valamennyi hatályos jog-
szabályi előírást. 
XIV.) Nyilatkozat szállítóeszközről a termékek szállításához. (M8 nyilatkozat) 
XV.) Nyilatkozat arról, hogy kizárólag a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatáro-
zott I.o termékek kerülnek leszállításra. (M9 nyilatkozat)
XVI.) Nyilatkozat arról, hogy az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 12 
hónaptól mely pénzintézetnél (rendelkezett) rendelkezik bankszámlával. ( M10 nyi-
latkozat)
XVII.) Az ajánlatkérési dokumentációban lévő szerződéstervezetet, az ajánlattevő 

csatolta, aláírta.
A fenti táblázat „Nem felelt meg” oszlopainak egyetlen bejegyzése az ajánlat érvénytelenné nyilvání-
tását, és az ajánlatkérő kizárását eredményezi.

Az ajánlat a Kbt alapján

Érvényes

Érvénytelen

2.Függelék

36/43



Ajánlatkérési dokumentáció
„Különféle élelmiszerek beszerzése 2013. január 1. - december 31. közötti időszakra”

AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZŐ LAPJA KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉ-
BEN 

„Különféle élelmiszerek beszerzése 2013. január 1. - december 31. közötti időszakra”tárgyú 
nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Az ajánlattevőre / közös ajánlattevőre, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénye 
venni kívánt alvállalkozóra, közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben igénybe ven-

ni kívánt alvállalkozóra vagy erőforrást nyújtó szervezetre vonatkozóan
2. 1/5

Kbt. az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki Megfelel
Nem felel 

meg
56. § (1) a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendelé-

séről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított fel-
számolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági sze-
replő  személyes  joga  szerinti  hasonló  eljárás  van  folyamatban, 
vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 
Elfogadott igazolási mód:
A kizáró ok hiányát a céginformációs és az elektronikus cégeljárás-
ban  közreműködő  szolgálattól  (a  továbbiakban:  céginformációs 
szolgálat)  ingyenesen,  elektronikusan  kérhető  cégjegyzék-adatok 
alapján az ajánlatkérő ellenőrzi

56. § (1) b) tevékenységét  felfüggesztette  vagy  akinek  tevékenységét  felfüg-
gesztették; 
Elfogadott igazolási mód:
A kizáró ok hiányát a céginformációs és az elektronikus cégeljá-
rásban közreműködő szolgálattól (a továbbiakban: céginformációs 
szolgálat)  ingyenesen,  elektronikusan  kérhető  cégjegyzék-adatok 
alapján az ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben a gazdasági szereplő 
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolás-
ról  szóló 2006.  évi  V. törvény értelmében nem minősül  cégnek, 
vagy amennyiben az adott szervezet tevékenységének felfüggeszté-
sére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy 
gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot

56. § (1) c) gazdasági,  illetve szakmai  tevékenységével  kapcsolatban jogerős 
bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a 
büntetett  előélethez  fűződő  hátrányok  alól  nem mentesült;  vagy 
akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható bün-
tetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) be-
kezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében kor-
látozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét 
más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 
Elfogadott igazolási mód:
A magánszemély részéről hatósági erkölcsi bizonyítványt, cég ese-
tében a kizáró ok hiányát a céginformációs szolgálattól ingyenesen, 
elektronikusan  kérhető  cégjegyzék-adatok  alapján  az  ajánlatkérő 
ellenőrzi;  amennyiben  a  nem  magánszemély  gazdasági  szereplő 
nem minősül  cégnek,  közjegyző vagy gazdasági,  illetve szakmai 
kamara által hitelesített nyilatkozatot;

56. § (1) d) közbeszerzési  eljárásokban  való  részvételtől  jogerősen  eltiltásra 
került, az eltiltás ideje alatt; 
Elfogadott igazolási mód:
A kizáró ok hiányát a Közbeszerzési Hatóság honlapján elérhető 
nyilvántartásból,  valamint  a céginformációs szolgálattól  ingyene-
sen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlat-
kérő ellenőrzi.

2. 2/5
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Ajánlatkérési dokumentáció
„Különféle élelmiszerek beszerzése 2013. január 1. - december 31. közötti időszakra”

Kbt. az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki Megfelel
Nem felel 

meg
56. § (1) e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombizto-

sítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti or-
szág  vagy  az  ajánlatkérő  székhelye  szerinti  ország  jogszabályai 
alapján - nem tett  eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást ka-
pott; 
Elfogadott igazolási mód:
A kizáró ok hiányát az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tör-
vény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adat-
bázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, amennyiben a gazdasági szereplő 
az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal iga-
zolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást;

56. § (1) f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljá-
rásban hamis  adatot  szolgáltatott  és  ezért  az  eljárásból  kizárták, 
vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jog-
erősen megállapított időtartam végéig; 
Elfogadott igazolási mód:
Az ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara 
által hitelesített nyilatkozatát.

56. § (1)g)ga) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) be-
kezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követel-
ményeinek megsértésével 
a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség 
elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre 
emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósá-
gi határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adó-
zás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jog-
szabálysértést követett el, vagy 
Elfogadott igazolási mód:
A kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi ható-
ságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 
8/C. §-a és az adóhatóságnak az Art. 55. § (6) bekezdése szerint 
vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból;

56. § (1)g)gb) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) be-
kezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követel-
ményeinek megsértésével 
külföldi Magyarországon engedélyhez kötött  foglalkoztatása ese-
tén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség 
elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre 
emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósá-
gi határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő 
befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti  közrendvé-
delmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 
Elfogadott igazolási mód:
A kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi ható-
ságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 
8/C.  §-a  szerint  vezetett  nyilvántartásából  nyilvánosságra  hozott 
adatokból,  valamint  a  Bevándorlási  és  Állampolgársági  Hivatal 
honlapján közzétett adatokból;

2. 3/5
Kbt. az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki Megfelel Nem felel 
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Ajánlatkérési dokumentáció
„Különféle élelmiszerek beszerzése 2013. január 1. - december 31. közötti időszakra”

meg
56. § (1) h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideért-

ve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, veszte-
getés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, ha-
nyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek  megsértése,  illetve  pénzmosás  bűncselekményt  vagy 
személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, felté-
ve,  hogy a  bűncselekmény elkövetése  jogerős  bírósági  ítéletben 
megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 
alól nem mentesült; 
Elfogadott igazolási mód:
A kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles iga-
zolni - hatósági erkölcsi bizonyítványt

56. § (1) i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-
ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója fe-
lé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül szüle-
tett jogerős és végrehajtható közigazgatási,  vagy bírósági határo-
zatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó ré-
szét,  az  ilyen  határozatban  megállapított  fizetési  határidőn belül 
nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést 
kötő fél a részére határidőben fizetett; 
Elfogadott igazolási mód:
Az ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara 
által hitelesített nyilatkozatát.

56. § (1) j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése 
során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, 
amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; 
Elfogadott igazolási mód:
Nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a kizáró ok 
megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során

56. § (1)k)ka) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
nem EU-,  EGT-  vagy  OECD-tagállamban  vagy olyan  államban 
rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adó-
zás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy 
Elfogadott igazolási mód:
Nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a céginfor-
mációs  szolgálattól  ingyenesen,  elektronikusan  kérhető  cégjegy-
zék-adatok alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Ma-
gyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről van szó

56. § (1)k)kb) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme 
az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a 
jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett 
adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott 
országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek 
a  feltételnek nem kell  eleget  tennie a  gazdasági  szereplőnek,  ha 
Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a köz-
beszerzési  szerződést  és  a  fióktelepnek  betudható  jövedelemnek 
minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, 
Elfogadott igazolási mód:
Nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a céginfor-
mációs  szolgálattól  ingyenesen,  elektronikusan  kérhető  cégjegy-
zék-adatok alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Ma-
gyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről van szó

2. 4/5
Kbt. az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki Megfelel Nem felel 
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Ajánlatkérési dokumentáció
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meg
56.  § 
(1)k)kc)

tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul
olyan  nem  szabályozott  tőzsdén  jegyzett  társaság,  amelynek  a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és meg-
akadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja 
szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 
Elfogadott igazolási mód:
Az  ajánlattevő,  illetve  részvételre  jelentkező  nyilatkozata  arról, 
hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabá-
lyozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha 
az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályo-
zott  tőzsdén,  akkor  a pénzmosás és  a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról  szóló 2007.  évi CXXXVI. 
törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont-
ja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és ál-
landó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges 
benyújtani; amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont-
ja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő, illetve rész-
vételre jelentkező erre vonatkozó nyilatkozatát

56. § (2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az 
a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, 
mint  25%-os tulajdoni  résszel  vagy szavazati  joggal  rendelkezik 
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gaz-
dasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés  k)  pontjá-
ban meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 
25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gaz-
dasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdo-
nos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés  ka)  pontja sze-
rinti feltételt megfelelően alkalmazni.
Elfogadott igazolási mód:
Az  ajánlattevő  vagy  részvételre  jelentkező  nyilatkozatát  arról, 
hogy van-e olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem ren-
delkező szervezet, amely az ajánlattevőben, illetve részvételre je-
lentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulaj-
doni  résszel  vagy szavazati  joggal  rendelkezik;  amennyiben van 
ilyen szervezet, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező köteles 
azt  nyilatkozatban megnevezni,  továbbá nyilatkozni,  hogy annak 
vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró 
feltételek nem állnak fenn.

57. § (1) a) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az 
eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalko-
zó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gaz-
dasági szereplő, aki 
gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolat-
ban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bí-
rósági  ítéletben megállapított  jogszabálysértést kö-
vetett el; 
Elfogadott igazolási mód:
Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező közjegyző vagy gazda-
sági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatát

2. 5/5
Kbt. az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki Megfelel Nem felel 
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Ajánlatkérési dokumentáció
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meg
57. § (1) b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerző-

dés 101. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős 
és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfel-
ügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős 
és  végrehajtható  határozatában  megállapított  és  bírsággal  sújtott 
jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha 
az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bí-
róság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyút-
tal bírságot szabott ki; 
Elfogadott igazolási mód:
Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező közjegyző vagy gazda-
sági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatát

57. § (1) c) korábbi  közbeszerzési  eljárás  alapján  vállalt  szerződéses  kötele-
zettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási 
vagy bírósági határozat megállapította; 
Elfogadott igazolási mód:
Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező közjegyző vagy gazda-
sági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatát

57. § (1) d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
Elfogadott igazolási mód:
A cégjegyzékben szereplés tényét a céginformációs szolgálattól in-
gyenesen, elektronikusan kérhető adatok alapján az ajánlatkérő el-
lenőrzi; további nyilvántartások esetében a Kbt. 36. § (5) bekezdé-
sében foglaltak szerint elérhető nyilvántartást az ajánlatkérő ellen-
őrzi, egyebekben a nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető 
szerv igazolását vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló 
egyéb dokumentumot köteles elfogadni;

57. § (1) e) e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban elő-
írt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tag-
sággal nem rendelkezik; 
Elfogadott igazolási mód:
A Kbt. 36. § (5) bekezdésében foglaltak szerint elérhető nyilván-
tartást az ajánlatkérő ellenőrzi, egyebekben az engedély vagy a jo-
gosítvány másolatát,  illetve a szervezeti,  kamarai tagságról szóló 
igazolást köteles elfogadni

57. § (1) f) három évnél  nem régebben súlyos,  jogszabályban meghatározott 
szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatá-
rozott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai 
etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.
Elfogadott igazolási mód:
Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező közjegyző vagy gazda-
sági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatát

A fenti táblázat „Nem felelt meg” oszlopainak egyetlen bejegyzése az ajánlat érvénytelenné nyilvání-
tását, és az ajánlatkérő kizárását eredményezi.

Az ajánlat a Kbt. alapján

Érvényes

Érvénytelen

3. FÜGGELÉK
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Ajánlatkérési dokumentáció
„Különféle élelmiszerek beszerzése 2013. január 1. - december 31. közötti időszakra”

AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZŐ LAPJA
Pénzügyi és gazdasági alkalmassági igazolás

„Különféle élelmiszerek beszerzése 2013. január 1. - december 31. közötti időszakra”tárgyú 
nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Azonosító Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben Megfelelt
Nem felelt 

meg
1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontjá-

nak  megfelelően  valamennyi,  számláját  vezető  pénzügyi  intéz-
ménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásánál nem 
régebbi nyilatkozatot egyszerű másolatban, legalább az alábbi tarta-
lommal: számlanyitás dátuma, számlaszám, volt-e a számlán sor-
ban  álló  tétel  az  eljárást  megindító  felhívás  feladása  időpontját 
megelőző 1 évben, és ha igen, mennyi ideig. Amennyiben ajánlatte-
vő megalakulása, illetve tevékenységének megkezdése 1 évnél rö-
videbb a megalakulás, illetve a tevékenység megkezdése időpontjá-
tól volt-e sorban álló tétel, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A  benyújtott  pénzügyi  intézmény(ek)től  származó  nyilatkozatok 
alapján az eljárást megindító felhívás feladása időpontját megelőző 
1 éven belül, illetve a megalakulás, tevékenység megkezdése idő-
pontjától volt 30 napot meghaladó sorban állása,

2. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontjá-
nak  megfelelően  a  saját  vagy  jogelődje  számviteli  jogszabályok 
szerinti beszámolóval lezárt két utolsó üzleti évre vonatkozó beszá-
molóját. Ajánlatkérő a kiegészítő mellékleteket nem kéri csatolni. 
A céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csa-
tolása az ajánlatban nem szükséges. - a beszámolókra nem kötele-
zett vállalkozások esetén adóbevallás egyszerű másolatát kell csa-
tolni az utolsó lezárt két üzleti évre A Korm. rendelet 14. § (2) be-
kezdés alkalmazásában a később létrejött gazdasági szereplő műkö-
dési ideje alatt az adott termékcsoportra (részre) vonatkozóan – ál-
talános forgalmi adó nélkül számított – árbevételére vonatkozó nyi-
latkozatot.
A saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámoló-
val  lezárt  utolsó  két  üzleti  évre  vonatkozó beszámolói  szerint  a 
mérleg  szerinti  eredmény mindkét  évben negatív  volt.  A Korm. 
rendelet 14. § (2) bekezdés alkalmazásában a később létrejött gaz-
dasági szereplő működési ideje alatt az adott termékcsoportra (rész-
re) vonatkozóan – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevé-
tele nem éri el 1 000 000,- HUF-ot.

A fenti táblázat „Nem felelt meg” oszlopainak egyetlen bejegyzése az ajánlat érvénytelenné nyilvání-
tását, és az ajánlatkérő kizárását eredményezi.

Az ajánlat a Kbt. alapján

Érvényes

Érvénytelen

4. FÜGGELÉK
AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZŐ LAPJA
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Ajánlatkérési dokumentáció
„Különféle élelmiszerek beszerzése 2013. január 1. - december 31. közötti időszakra”

Műszaki és szakmai alkalmasság igazolása

„Különféle élelmiszerek beszerzése 2013. január 1. - december 31. közötti időszakra”tárgyú 
nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Műszaki és szakmai alkalmasság igazolása

Azonosító Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben Megfelel
Nem felel 

meg
1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja 

szerint  az  ajánlattevőnek az eljárást  megindító felhívás  feladását 
megelőző  három  évben  végzett  legjelentősebb  referenciáikat  be 
kell mutatniuk, illetve igazolniuk kell a 310/2011. (XII.23.) Korm. 
rendelet 16. § (5) bekezdés szerint. 
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megin-
dító felhívás feladását megelőző három évben legalább 1 (egy) – az 
ajánlattevő ajánlatában szereplő adott résznek megfelelő tárgyú, a 
II. 2. 1) pontban meghatározott mennyiségű termék(ek) leszállításá-
ra vonatkozó - referenciaigazolással, vagy nyilatkozattal. A benyúj-
tott  referenciá(k)nak  összesen  kell  kiadnia  az  adott  terméksor 
mennyiségét. Ajánlattevő igazolásának, illetve nyilatkozatának tar-
talmaznia kell az ellenszolgáltatás összegét is az adott részre vonat-
kozóan, melynek az előző három évben, összességében elérik mini-
mum ötszázezer forint összeget.

2. Ajánlattevő a működésre és a szállítójárművekre érvényes, a minő-
ség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és 
kutatási eszközeinek leírása, az erre vonatkozó nyilatkozat, illetve 
érvényes tanúsítvány/igazolás becsatolása
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a működésre és a 
szállítójárművekre érvényes külső független szakértő által kiállított 
HACCP engedéllyel,  vagy a vonatkozó európai szabványsorozat-
nak megfelelő szervezet által tanúsított, a vonatkozó európai szab-
ványsorozaton alapuló minőségbiztosítási rendszerének dokumen-
tumaival. Ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagál-
lamában  bejegyzett  szervezettől  származó  egyenértékű  tanúsít-
ványt,  továbbá  az  egyenértékű  minőségbiztosítási  intézkedések 
egyéb bizonyítékait.

3. Csatolni  kell  a  II.2.1.  pont  szerint  beszerzések  tárgykörében,  az 
ajánlatában megjelölt típusú árunak a leírását.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a II.2.1. pont sze-
rint  beszerzések tárgykörében,  az  ajánlatában megjelölt  árura  le-
írással, mely alapján igazolható, hogy az áru a Magyar Élelmiszer-
könyvben meghatározott I.o, vagy azzal egyenértékű termék. (Az 
áru leírás eredetiségét igazolni kell az ajánlatkérő külön felhívásá-
ra.)

A fenti táblázat „Nem felelt meg” oszlopának egyetlen bejegyzése az ajánlat érvénytelenné nyilvánítá-
sát, és az ajánlattevő kizárását eredményezi.

Az ajánlat a Kbt. alapján

Érvényes

Érvénytelen
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