
"SZATMÁRI ÍZEK" Termelő Feldolgozó Kereskedő és Szolgáltató Kft. 
Gyümölcs-szárítmány gyártás, kapacitás bővítés, munkahely teremtés árubeszerzése 

 

1. számú nyomtatvány 

FELOLVASÓLAP 

Ajánlattevő neve:    

Ajánlattevő székhelye:    

Adószáma:     

Telefax:     

E – mail:     

Az értékelési részszempontokra tekintetében tett ajánlattevői ajánlat: 

Értékelési részszempont 

1.rész: 
1 db Gyümölcs 

szárító, és aszaló 
berendezés, és 

előkészítő gépei 

2.rész: 
Gyümölcs csumázó,  

és aprító 
szeletelőgépek, 

valamint késztermék 
csomagoló, és azok 

kisegítő gépei 

3.rész: 
Számítástechnikai 

berendezések 
beszerzése 

1. Ajánlati ár  ... nettó Ft ... nettó Ft ... nettó Ft 

1.1. Jótállás időtartama (a 
műszaki átadás-átvételt követő 
naptól számítva hónapokban 
megadva) 

... hónap ... hónap  

1.2. A megajánlott 
gyümölcsszárító berendezés 
energiafelhasználása: 

1 kg 5 % nedvesség 
alatti alma 

szárítmányhoz ... m3 
földgáz 

felhasználása, 
amelynek a 

fűtőértéke 35-50 MJ. 

  

1.3.. Késedelmi kötbér mértéke  ... % / nap ... % / nap ... % / nap 

1.4. A megajánlott gépek teljes 
rozsdamentes kivitele (igen-
nem) 

igen-nem* igen-nem*  

 

*a megfelelő aláhúzandó! 

Alulírott ajánlattevő kijelentem, hogy a tárgyi eljárás közbeszerzési dokumentumait és arra tett ajánlat 
tartalmát ismerem. Nyilatkozom, hogy az ajánlatban szereplő nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek. 
Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, jogi 
felelősségem teljes tudatában teszem. 

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

          az ajánlattevő cégszerű aláírása 
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2. számú nyomtatvány 

 

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 

 

Érintett RÉSZ megjelölése1: ................................. 

 
 
Alulírott ................................. (képviselő neve), mint a(z) ...................................................... (képviselt cég neve, 
székhelye) képviseletére jogosult személy,az alábbi nyilatkozatokat teszem: 
 
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint 
Kifejezetten nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban (annak 
valamennyi mellékletében, a szerződéstervezetben, valamint az Ajánlatkérő által esetlegesen tett 
pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítő tájékoztatásban) foglalt feltételeket mindenben tudomásul 
vettük és elfogadjuk, a szerződés megkötésére és teljesítésére vállalkozunk a Felolvasólapon megadott 
ellenszolgáltatás ellenében. 
 
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdés szerint 
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt társaság a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 
szóló törvény szerint  

a. mikro vállalkozásnak minősül; vagy 
b. kis vállalkozásnak minősül; vagy 
c. középvállalkozásnak minősül; vagy 

d. nem tartozik a törvény hatálya alá.2 

 
Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint 
 
Nyilatkozom, hogy az alkalmassági feltételek igazolására kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet az 

ajánlattevő igénybe kíván / nem kíván igénybe3 venni. 

 

Nyilatkozom4, hogy társaságunk az alkalmassági feltételek igazolására a következő kapacitást rendelkezésre 

bocsátó szervezeteket veszi igénybe [Kbt. 65. § (7) bekezdés]: 
 

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
neve és székhelye 

Azon alkalmassági minimum követelmény 
(követelmények), melynek igazolása érdekében 
az Ajánlattevő ezen szervezet kapacitására (is) 

támaszkodik  
(a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével) 

  

  

Nyilatkozom, hogy az előzőekben megjelölt kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) nem 
tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. 
 
 
 
 

                                                     
1
Jelölje egyértelműen, hogy nyilatkozata mely RÉSZre/RÉSZEKre vonatkozik. Amennyiben nyilatkozatai az egyes RÉSZek esetében eltérnek, úgy részenként 

külön-külön nyilatkozat csatolása szükséges! 
2
A megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával/törlésével)! 

3
A megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával/törlésével)! 

4
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet igénybevétele esetén kitöltendő! 

http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
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Nyilatkozat változásbejegyzési eljárás vonatkozásában 
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társaság (ajánlattevő) vonatkozásában 

a. van folyamatban változásbejegyzési eljárás a cégbíróság előtt. Erre tekintettel ajánlatunkban 
mellékelten csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 
 
VAGY 
 

b. nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás a cégbíróság előtt.5 

 
 
Felelős fordítás 
Nyilatkozom, hogy az ajánlatban csatolt fordítás(ok) az eredeti idegen nyelvű dokumentumok tartalmával 

mindenben megegyeznek. A fordítás tartalmáért felelősséget vállalok6. 

 
Előleg 
Nyilatkozom, hogy tárgyi eljárásban a(z) ... sz. részre vonatkozóan az Ajánlatkérő által biztosított, a teljes 
ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő mértékű előleget a nyertes ajánlatot képező áruk gyártásának 

elindulásakor: igénybe kívánjuk venni/nem kívánjuk igénybe venni7 

 

Nyilatkozom, hogy a közbeszerzési dokumentumokat és a kiegészítő tájékoztatásokat8 átvettük, ajánlatunk 

elkészítése során azokat figyelembe vettük, továbbá az általunk megajánlott termékek tekintetében 
rendelkezünk magyarországi szervizzel, vagy szervizpartnerrel, illetve szervizjogosultsággal. 
 
Előbbieken túl nyilatkozom, hogy tudomásul vettük és elfogadjuk a következőket: 
Ajánlatkérő előírta, hogy kizárólag új, előzőleg nem használt termékek ajánlhatóak meg. Kizárólag olyan 
termékek ajánlhatóak meg, amelyek megfelelnek az európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló 
magyar jogszabályi  előírásoknak, szabványoknak, valamint magyarországi szerviz-és alkatrész ellátásuk 
biztosított. Ajánlattevőként ezen feltételeket elfogadjuk. 
 
 
 
 
 
 

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

          az ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
5
A megfelelő szövegrész (a. vagy b. pont) egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával/törlésével)! 

6
A nem alkalmazandó szövegrész áthúzható/törölhető! 

7
A megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával/törlésével)! 

8
A megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával/törlésével)! 
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3. számú nyomtatvány 

 

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL 

 
Alulírott ................................. (képviselő neve), mint a(z) ...................................................... (képviselt cég neve, 
székhelye) képviseletére jogosult személy,az alábbi nyilatkozatokat teszem: 
 
Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról 

Nyilatkozom, hogy társaságunkkal szemben nem állnak fenn / fennállnak9a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) 

és q) pontjában rögzített kizáró okok. 

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében 
Nyilatkozom, hogy az általam jegyzett társaság a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében 
olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén / szabályozott tőzsdén 

jegyeznek10. 

Tekintettel arra, hogy az általam jegyzett társaság a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja 
tekintetében olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, nyilatkozom, 
hogy az általam jegyzett társaságnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 

r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa van / nincsen11. 

Tekintettel arra, hogy az általam jegyzett társaságnak a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy 
rc)-rd) pontja szerint tényleges tulajdonosa van, a tényleges tulajdonosok neve és állandó lakóhelye 

vonatkozásában a következő nyilatkozatot teszem12: 

 

Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye 

  

  

  

 
Nyilatkozat alvállalkozók vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 17. § (2) bekezdése alapján 
Nyilatkozom, hogy nem veszünk igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá 
eső alvállalkozót. 
 
 

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

          az ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 

                                                     
9
A megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával/törlésével)! 

10
A megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával/törlésével)! 

11
A megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával/törlésével)! Abban az esetben töltendő 

ki, amennyiben az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.  
12

Abban az esetben töltendő ki, amennyiben az ajánlattevőnek a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) pontja szerint tényleges 

tulajdonosa van. 
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4. számú nyomtatvány 

 

NYILATKOZAT  

az alkalmasságról a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján 

Alulírott ................................. (képviselő neve), mint a(z) ...................................................... (képviselt cég neve, 

székhelye) képviseletére jogosult személy, az alábbi nyilatkozatokat teszem: 

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 114.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkozom, 

hogy az általunk igazolni kívánt, a jelen közbeszerzési eljárásban, az ajánlattételi felhívás 12. pontjában 

meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági 

követelmények teljesülnek. 

Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító 

felhívásban előírt saját nyilatkozatainkat az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító 

felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti 

felhívására benyújtjuk/az ajánlatban benyújtjuk13. 

 
 
 

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

          az ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
13

A megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával/törlésével)! 
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5. számú nyomtatvány 

 

NYILATKOZAT  

árbevételről 

Alulírott ................................. (képviselő neve), mint a(z) ...................................................... (képviselt cég neve, 

székhelye) képviseletére jogosult személy, az alábbi nyilatkozatokat teszem: 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző 3, mérleg fordulónappal 
lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (azaz az ajánlattételi felhívás 3. "közbeszerzés 
mennyisége" pontban meghatározott áruk bármelyikének szállításából) származó - általános forgalmi adó 
nélkül számított - összes árbevétele a következő volt: 
 
1. rész esetében: ... millió Ft, 
2. rész esetében: ... millió Ft,  

3. rész esetében: ... millió Ft14. 

 
 
 

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

          az ajánlattevő cégszerű aláírása 

 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
14

Az ajánlattevő által megpályázott rész esetében töltendő ki, a többi szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó 

szövegrész áthúzásával/törlésével)! 


