Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság

„Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. üzemanyagkútjainak felújítása és egységes
kútinformatikai rendszer kialakítása” adásvételi szerződés keretében”
tárgyú tárgyalásos közbeszerzési eljárás

AJÁNLATTÉTELI SZAKASZ

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

TARTALOMJEGYZÉK
(az ajánlathoz)
Megnevezés
Fedlap, amin fel kell tüntetni legalább az ajánlattevő(k) nevét, székhelyét és az
eljárás tárgyát
Tartalomjegyzék
Felolvasólap (1. számú melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésére (2. számú melléklet)
Eredetben csatolandó!
Nyilatkozat arról, hogy a részvételi jelentkezéshez csatolt igazolások és
nyilatkozatok az ajánlattétel idején is alkalmasak az ajánlattételi
felhívásban előírtak igazolására (3. számú melléklet)
A Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat a teljesítési és jólteljesítési
biztosítékra vonatkozóan (4. számú melléklet)
A szerződéstervezettel kapcsolatos ajánlattevői észrevételek az eredeti
szerződéstervezet korrektúrázásával. (a tárgyaláson is tehető még észrevétel).
A szállítandó berendezés (megajánlott üzemanyag kiszolgáló kútoszlopok és
az alkalmazni kívánt szoftver) szakmai specifikációját bemutató részletes
leírás. A csatolandó dokumentumokból, nyilatkozatokból egyértelműen
megállapíthatónak kell lennie a megajánlott berendezések, szoftverek
gyártmányának, típusának, és annak, hogy megfelel-e a műszaki specifikációban
meghatározott követelményeknek.
A papír alapú példánnyal mindenben megegyező, 1 db elektronikus másolati
példány (CD-n vagy DVD-n)
Meghatalmazás, amennyiben az ajánlatot a cégszerű nyilatkozatoknál nem az
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője írja alá!)
Ajánlattevő általi felelős magyar fordítás(ok) (amennyiben releváns)

Oldalszám az
ajánlatban

AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ NYILATKOZATOK MINTÁI

A nyilatkozat-minták alkalmazása a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel nem kötelező,
csak ajánlott.

1. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
„Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. üzemanyagkútjainak felújítása és egységes
kútinformatikai rendszer kialakítása” adásvételi szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
Ajánlattevő(k)1 neve(i):
Ajánlattevő(k) székhelye(i) (lakóhelye(i)):
Az Ajánlattevő(k) által kijelölt kapcsolattartó
személy neve:
Levelezési címe:
Telefon:
Telefax:
E-mail cím:

Megajánlások:
RÉSZSZEMPONT

MEGAJÁNLÁS

1. Ajánlati ár (HUF) (összesen)

Nettó …………………. Ft

Ebből az opció (a dombóvári telephelyen lévő 1 db üzemanyag kút
felújítása és informatikai korszerűsítése) ellenértéke.
Nettó …………………. Ft
2. A vállalt jótállási idő (minimum 12, maximum 36 hónap)

12 hónap + …………….. hó

3. A jótállási idő alatti javításra vállalt befejezési határideje
(A bejelentéstől számított határidő órában megadva)

…………………óra

4. Vállalt teljesítési határidő (maximum 5 hónap, azaz 150 …………………naptári nap
naptári nap)
Nettó …………………. Ft

5. Éves karbantartási költség
Kelt: ………….., 2017. …………

……………………………….
cégszerű aláírás

1

Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő elérhetőségi adatait kérjük megadni.

2. számú melléklet
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan2
„Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. üzemanyagkútjainak felújítása és egységes
kútinformatikai rendszer kialakítása” adásvételi szerződés keretében” 3

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott ....................................., mint a(z) ………………………………… (ajánlattevő)
(székhely: ……………………………………………..) képviseletében eljárva a fent nevezett
tárgyú közbeszerzési eljárásban – az közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai
és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttanulmányozását követően – a Kbt. 66. § (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a közbeszerzési
dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen
nyilatkozattal elfogadjuk.

Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk –
megkötjük, és végleges ajánlatunk felolvasólapján szereplő ajánlati áron, a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételekkel teljesítjük.

Kelt: ………….., 2017. …………….

……………………………….
cégszerű aláírás

2
3

Eredetben csatolandó!
Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek meg kell tennie.

3. számú melléklet

Nyilatkozat
„Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. üzemanyagkútjainak felújítása és egységes
kútinformatikai rendszer kialakítása” adásvételi szerződés keretében”4
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott ....................................., mint a(z) ………………………………… (ajánlattevő)
(székhely: ……………………………………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője
kijelentem, hogy „Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. üzemanyagkútjainak felújítása és
egységes kútinformatikai rendszer kialakítása” adásvételi szerződés keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárás részvételi jelentkezéshez csatolt igazolások és nyilatkozatok az ajánlattétel
idején is alkalmasak a részvételi jelentkezésben és az ajánlattételi felhívásban előírtak igazolására,
és a részvételi jelentkezés óta azokban változás nem történt.

……………….. , 20.

hónap

nap

………………………………………………..
cégszerű aláírás

4

Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek meg kell tennie.

4. számú melléklet
Nyilatkozat
A BIZTOSÍTÉKOK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL

„Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. üzemanyagkútjainak felújítása és egységes
kútinformatikai rendszer kialakítása” adásvételi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési
eljárásban
Alulírott ....................................., mint a(z) ………………………………… (ajánlattevő)
(székhely: ……………………………………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton

nyilatkozom,

hogy a teljesítési biztosítékot a nettó ajánlati ár 3%-ának megfelelő mértékben és a jótállás
idejére szóló biztosítékot a nettó ajánlati ár 2 %-ának megfelelő mértékben, a szerződésben
foglaltaknak megfelelően, a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre az Ajánlatkérő
rendelkezésre bocsátjuk.

Kelt: ………….., 2017. …………

……………………………….
cégszerű aláírás

AZ AJÁNLATKÉRŐ- A KBT. 69.§ (4) BEKEZDÉS ALAPJÁN TÖRTÉNŐ - KÜLÖN
FELHÍVÁSÁRA CSATOLANDÓ NYILATKOZATOK, OKIRATOK
" Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. üzemanyagkútjainak felújítása és egységes
kútinformatikai rendszer kialakítása” adásvételi szerződés keretében " tárgyú közbeszerzési
eljárásban
1. Kizáró okok fenn nem állásának igazolása
Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott nyilatkozatminták Magyarországon letelepedett, cégformában működő gazdasági társaságok részére készültek; a külföldi vagy magyarországi
letelepedésű, nem cégként működő gazdasági szereplőknek a Kbt. és a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet szerinti igazolásokat, nyilatkozatokat szükséges csatolniuk az eljárásban.)
Ajánlattevő egyszerű nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja
tekintetében. (1. sz. melléklet)
Ajánlattevő közjegyző vagy szakmai, illetőleg gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozata a
Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja tekintetében - amelyet kizárólag természetes személy
gazdasági szereplő köteles igazolni -, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdése tekintetében (2. sz.
melléklet)
A Kbt. 62. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kizáró ok tekintetében csatolandó igazolás: az illetékes
adó- és vámhivatal igazolása vagy az Art. szerinti együttes adóigazolás [321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 2. § d) pont], feltéve, hogy a gazdasági szereplő nem szerepel az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói
adatbázisban (amennyiben ugyanis szerepel, az Ajánlatkérő a kizáró ok fennállását az adatbázis
alapján ellenőrzi)
Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának
igazolásáról szóló 3/1998 (I.12) IKIM rendelet szerint, a Kormányhivatal által kiadott engedély
egyszerű másolatban.
A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki
biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I.15) NGM rendelet szerinti, a
Felügyeleti Hatóság általi, nyilvántartásba vételről szóló igazolás egyszerű másolatban.
(Amennyiben nyilvántartásba vétel megtörténte a Hatóság honlapjáról leellenőrizhető, úgy annak
külön csatolása nem szükséges, ez esetben kérjük a nyilvántartási számot és a nyilvántartás
elérhetőségét megadni!).
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény szerinti, a MKEH Meteorológiai Hatóságfeljogosító
határozata egyszerű másolatban a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X.
9.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 21. c) pontja szerinti, tároló- és szállítótartályban használt
tartályszintmérő készülékek minősítésre vonatkozóan.

2. Alkalmasság igazolása
PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI ALKALMASSÁG
A felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év beszámolója
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhetők, a beszámolók adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat
honlapján megtalálható beszámolók csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő, beszámoló közzétételét, beszámoló
benyújtása nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatba csatolt külön nyilatkozatban
utalni kell, továbbá az ajánlattevőnek ebben az esetben nyilatkoznia kell az adózás utáni
eredményére az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három üzleti év tekintetében.
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert a vizsgált időszak kezdete után kezdte
meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről szóló
nyilatkozattal jogosult igazolni.
A közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételről szóló nyilatkozat (3. sz. melléklet)

MŰSZAKI, SZAKMAI ALKALMASSÁG
Nyilatkozat/igazolás a felhívásban előírt referenciákról (4. sz. melléklet)
Be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont alapján ajánlattevő
részéről az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban, sikeres
átadás – átvételi eljárással lezárt, legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szállításainak
ismertetését.
Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább:
- szállítás tárgyát, olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasságnál előírtak megállapíthatóak
legyenek,
- az ellenszolgáltatás összegét,
- a teljesítés idejét (befejező időpont) év, hó, nap pontossággal,
- a Megrendelő nevét, és székhelyét,
- a Megrendelő részéről felvilágosítást adó személy nevét, és elérhetőségét (telefon, postacím), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Közös ajánlattevőként (konzorciumban) teljesített szállítás esetén az ellenszolgáltatás a referenciát
bemutató gazdálkodó szervezetet megillető ellenérték forintális nagyságát is meg kell adni.
A felhívásban előírt, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől
származó tanúsítvány:

Csatolni kell az ajánlattevő által megajánlott üzemanyag kiszolgáló kútoszlopok Európai
megfelelőség tanúsítványát (CE minősítés).
Amennyiben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke
bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, az
ajánlatkérő a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés
tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által
benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől
származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja, azonban erre a körülményre már az ajánlatba
csatolt külön nyilatkozatban utalni kell, megjelölve, hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó
nyilvántartás, illetve, elektronikus nyilvántartás esetén, hogy mi az elérési út.

AZ AJÁNLATKÉRŐ – A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉS ALAPJÁN TÖRTÉNŐ – KÜLÖN
FELHÍVÁSÁRA CSATOLANDÓ NYILATKOZATOK MINTÁI
A nyilatkozat-minták alkalmazása a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel nem kötelező,
csak ajánlott.

1. számú melléklet

Nyilatkozat
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerinti
kizáró okok vonatkozásában5
a „Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. üzemanyagkútjainak felújítása és egységes
kútinformatikai rendszer kialakítása” adásvételi szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott ....................................., mint a(z) ………………………………… (ajánlattevő)
(székhely: ……………………………………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője a fent
hivatkozott tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok
vonatkozásában:
I.
Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy cégemet6
-

szabályozott tőzsdén jegyzik /

-

szabályozott tőzsdén nem jegyzik.

(A nyilatkozat alábbi részét csak akkor szükséges megtenni, ha az ajánlattevőt szabályozott
tőzsdén nem jegyzik.)
Mivel cégemet szabályozott tőzsdén nem jegyzik, az alábbiak szerint nyilatkozom 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
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról7:
neve:……………………………………………_, állandó lakóhelye:…………………………
5

Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek meg kell tennie!
A megfelelő válasz aláhúzandó!
7
A megfelelő válasz aláhúzandó!
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r)
pont ra)–rb) és rc)–rd) alpontjaszerinti tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül
vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott
módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy
vagy személyes joga szerint jogképes szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi
szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2 §
(4) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket
már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták
meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább
huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, (…)”
6

neve:……………………………………………_, állandó lakóhelye:…………………………
neve:……………………………………………_, állandó lakóhelye:…………………………
neve:……………………………………………_, állandó lakóhelye:………………………..8
vagy
-

nyilatkozom, hogy a Pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa nincs;
vagy
-

nyilatkozom, hogy a Pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.9

II.
Alulírott ....................................., mint a(z) ………………………………… (ajánlattevő)
(székhely: ……………………………………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője a fent
hivatkozott tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom:
A) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alponttal kapcsolatban, hogy nincs olyan jogi személy
vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy
közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.
vagy10

B) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alponttal kapcsolatban nyilatkozom, hogy van olyan jogi
személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten
vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Ezen
szervezet(ek) megnevezése a következő:
cégnév:………………………………………….
székhely: …………………………………..........11
Fenti szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában foglalt
kizáró ok nem áll fenn.
Kelt: ………….., 2017. …………
……………………………….
cégszerű aláírás

2. számú melléklet

Közjegyző vagy szakmai, illetőleg gazdasági kamara által hitelesített
8

Szükség esetén bővítendő!
Ezen válasz az eljárásból való kizárást von maga után, a megelőző kettő nem jár a kizáró ok hatálya alá tartozással.
10
A megfelelő aláhúzandó
11
Szükség esetén bővítendő!
9

nyilatkozat
a kizáró okok vonatkozásában12
a „Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. üzemanyagkútjainak felújítása és egységes
kútinformatikai rendszer kialakítása” adásvételi szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott ....................................., mint a(z) ………………………………… (ajánlattevő)
(székhely: ……………………………………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője a fent
hivatkozott tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok
vonatkozásában:
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja (amelyet kizárólag természetes személy
gazdasági szereplő köteles igazolni), valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt alábbi kizáró
okok, melyek értelmében a közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő,
aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt
évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok
alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV.
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.)
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését
is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek
megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó
felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus
finanszírozása;
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti
kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési
és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló
bűncselekmény;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt
három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
12

A Magyarországon letelepedett ajánlattevők, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön kötelesek
megtenni közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat formájában!

(2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, amennyiben
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság
esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő
szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel
rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő
hátrányok alól nem mentesült, vagy
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt
évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez
fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták,
aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy
felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja,
vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az
előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

Kelt: ………….., 2017. …………
……………………………….
cégszerű aláírás

3. számú melléklet

Nyilatkozat
közbeszerzés tárgya szerinti forgalomra vonatkozóan

a „Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. üzemanyagkútjainak felújítása és egységes
kútinformatikai rendszer kialakítása” adásvételi szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
cégjegyzésre jogosult képviselője a fent hivatkozott tárgyú közbeszerzési eljárásban felelősségem
tudatában nyilatkozom, hogy cégünk közbeszerzés tárgya szerinti az előző kettő
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben / amióta cégünk megkezdte a működését13 az
alábbiak szerint alakultak:

Év

Üzemanyag kiszolgáló rendszerek
gyártásából telepítéséből származó nettó
árbevétel

Üzemanyag kiszolgáló
informatikai rendszerek
szállításából és beüzemeléséből
származó nettó árbevétel

…………………Ft

…………………Ft

…………………Ft

…………………Ft

Kelt: ………….., 2017. …………
……………………………….
cégszerű aláírás

13

Amennyiben az ajánlattevő később kezdte meg tevékenységét, a működésének ideje alatti árbevételi adatokat kell
feltüntetnie.

4. számú melléklet
Nyilatkozat
a felhívásban előírt referenciák tekintetében 14
a „Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. üzemanyagkútjainak felújítása és egységes
kútinformatikai rendszer kialakítása” adásvételi szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott …………….. (név), a(z)……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
cégjegyzésre jogosult képviselője a fent nevezett tárgyú közbeszerzési eljárásban felelősségem
tudatában nyilatkozom, hogy cégünk az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36
hónapban, üzemanyag kiszolgáló rendszerek gyártására, telepítésére vonatkozó, sikeres
átadás - átvételi eljárással lezárt, alábbi referenciákkal rendelkezik:

A szerződést kötő
másik fél neve,
székhelye,
felvilágosítást
adó személy
neve,
telefonszáma,
postacíme

A szállítás
(referencia)
tárgya15

Az
ellenszolgáltatás összege
(nettó Ft)16

Teljesítés
(befejezés)
ideje
év/hónap/nap

A teljesítés az
előírásoknak és a
szerződésnek
megfelelően
történt-e
(igen/nem)

Kelt: ………….., 2017. …………
……………………………….
cégszerű aláírás
14

Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a referenciákat az alábbiak szerint szükséges igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi
szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek
minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az
ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
Felhívja továbbá az Ajánlatkérő a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a releváns szakmai tapasztalatot igazoló
referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más
szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének
teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az
alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65.§ (7)
bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti
kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell
alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése
során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
15
Oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
16
Közös ajánlattevőként (konzorciumban) teljesített szolgáltatás esetén az ellenszolgáltatás a referenciát bemutató
gazdálkodó szervezetet megillető ellenérték forintális nagysága.

5. számú melléklet
Nyilatkozat
a felhívásban előírt referenciák tekintetében 17
a „Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. üzemanyagkútjainak felújítása és egységes
kútinformatikai rendszer kialakítása” adásvételi szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott …………….. (név), a(z)……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
cégjegyzésre jogosult képviselője a fent nevezett tárgyú közbeszerzési eljárásban felelősségem
tudatában nyilatkozom, hogy cégünk az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36
hónapban, üzemanyag kiszolgáló informatikai rendszerek szállítására és beüzemelésére
vonatkozó, sikeres átadás - átvételi eljárással lezárt, alábbi referenciákkal rendelkezik:

A szerződést kötő
másik fél neve,
székhelye,
felvilágosítást
adó személy
neve,
telefonszáma,
postacíme

A szállítás
(referencia)
tárgya18

Az
ellenszolgáltatás összege
(nettó Ft)19

Teljesítés
(befejezés)
ideje
év/hónap/nap

A teljesítés az
előírásoknak és a
szerződésnek
megfelelően
történt-e
(igen/nem)

Kelt: ………….., 2017. …………
……………………………….
cégszerű aláírás

17

Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a referenciákat az alábbiak szerint szükséges igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi
szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek
minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az
ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
Felhívja továbbá az Ajánlatkérő a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a releváns szakmai tapasztalatot igazoló
referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más
szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének
teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az
alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65.§ (7)
bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti
kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell
alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése
során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
18
Oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
19
Közös ajánlattevőként (konzorciumban) teljesített szolgáltatás esetén az ellenszolgáltatás a referenciát bemutató
gazdálkodó szervezetet megillető ellenérték forintális nagysága.

