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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2014. 08. 07-i rendkívüli  üléséről készült

Helye: Báránd  Községi  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatal
Tanácskozó terme, 4161 Báránd, Kossuth tér 1.

Jelen vannak: Dr. Kovács Miklós (polgármester)
Ulveczki Lajosné (alpolgármester)
Erdeiné Hákli Ildikó (képviselő)
Erdős Zsolt (képviselő)
Dr. Késmárki-Kodak András (képviselő)
Kiss Gyuláné (képviselő)
Mosdóczi Tibor (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Szeretettel köszönt mindenkit. Megállapítja, hogy a testület hét fővel határozatképes. 
Elmondta, hogy Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelete  alapján  jegyzőkönyv  hitelesítőt  szükséges  választani.  A  szokásrend  szerint
Mosdóczi Tibor képviselőt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 
A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A  testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  és  1  tartózkodás  mellett  meghozta  a  következő
határozatot:

112/2014.(VIII. 07.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Mosdóczi Tibor 
képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Mosdóczi Tibor képviselő

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Megkérdezi, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan javaslata, előterjesztése. 
A képviselőknek más módosító javaslatuk nem volt. 
A szavazáson jelen volt 7 fő.
Az  ülés  napirendjét  a  testület  az  alábbiak  szerint  fogadta  el  7  igen  szavazattal,  nem  és
tartózkodás nélkül:

113/2014.(VIII. 07.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Különfélék



1. napirendi pont 
Különfélék

Energetikai pályázattal kapcsolatos módosítás

Dr. Kovács Miklós polgármester
Szóban  előterjeszti,  hogy  három  intézmény  vonatkozásában  elfogadták  az  energetikai
fejlesztést,  a  napelemes rendszer  kiépítését  18 millió  Ft-os értékben.  Július 28-án kijött  a
pályázat és felemelte a limitet. 20 millió Ft alatt nem lehet beadni pályázatot. Hozzáraktak az
értékhez 3 millió Ft egyéb költséget. Az összeg innentől kezdve kb. 21 millió Ft-ra módosult.
A döntés ugyan az, mint a június 23-i ülésen, annyiban változik csak, hogy az összeghatár
módosult ezzel a 3 millió Ft-al. 
Megkérdezi ki az akinek van kérdése, hozzászólása. Miután nem volt szavazást rendelt el.

A szavazáson jelen volt 7 fő.
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

114/2014.(VIII. 07.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  jóváhagyta,  hogy az  Új
Széchenyi  Terv  keretében  kiírásra  került  KEOP  2014-4.10.0/N  számú
„Fotóvoltaikus  rendszerek  kialakítása” című  pályázati  felhívására  az
önkormányzat pályázatot nyújtson az alábbi tartalommal: 
A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe(i): 4161 Báránd, Kossuth
tér 1., 4161 Báránd, Kossuth tér 6., 4161 Kossuth tér 11., 
A  projekt  megnevezését,  a  pályázati  anyagban  megjelölttel  összhangban.
„Fotovoltaikus rendszerek kiépítése Báránd Község Önkormányzat épületein”
A pályázati konstrukció számát: KEOP-2014-4.10.0/N
A tervezett beruházás teljes beruházási költségét a pályázattal megegyezően:
bruttó: 20.407.630 Ft.
A tervezett  beruházásnak a  támogatás  szempontjából  elismerhető  bekerülési
költségét (elszámolható költségét) a pályázattal megegyezően: bruttó: Ft.
Az önkormányzati saját erő számszerű összegét és forrásait (saját forrás, hitel,
egyéb) a pályázattal megegyezően: 0 Ft
A  KEOP  forrásból  származó  támogatás  igényelt  összegét  a  pályázattal
megegyezően: 20.407.630 bruttó Ft

Az  önkormányzat  kötelezettségvállalását  arra  vonatkozóan,  hogy  a  KEOP
forrásból  nyújtott  támogatás  elnyerése  esetén  az  önkormányzati  saját  forrás
összegét  a  költségvetésében  elkülöníti,  illetve  a  pályázatban  nem  szállítói
finanszírozás  alapján  történő  kifizetésekhez  a  fedezetet  biztosítja  az
utófinanszírozás okán. 

Felelős: Polgármester.
Határidő: Azonnal.



Tésztaüzem eszközbeszerzése

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja,  hogy  a  tésztaüzem  eszközbeszerzéséhez  kapcsolódó  ajánlattételi  felhívás
kiküldésre került a dropbox oldalon. Az eszközbeszerzéssel kapcsolatos közbeszerzést el kell
indítani.  Jelenleg az eszközbeszerzés ajánlattételi  felhívása lenne az,  amit  el  kell  fogadni.
Maga  az  eszközbeszerzés  egy  komplett  gyártósort  jelentene  a  tésztaüzemben.  Az  ehhez
kapcsolódó  közbeszerzési  eljárást  a  legrövidebb  határidőkkel  fogják  meghirdetni.  Az
üzemmel kapcsolatban már zajló másik közbeszerzés bírálati  anyagai is  megérkeztek már,
ezek a dropboxba felkerülnek és a jövő héten egy rendkívüli ülést fognak ezzel kapcsolatban
tartani. 
Megkérdezi ki az, akinek van kérdése, hozzászólása. Miután nem volt szavazást rendelt el.

A szavazáson jelen volt 7 fő.
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

115/2014.(VIII. 07.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  a
tésztaüzem,  „Kísérleti foglalkoztatási program Bárándon, a helyi tésztaüzem
újraindításával  elnevezésű,  TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0020  azonosítószámú
projekt  keretében” megnevezésű  pályázattal  kapcsolatos  eszközbeszerzéshez
kapcsolódó közbeszerzési eljárás keretében a határozat mellékletében szereplő
ajánlattételi felhívást fogadja el.

Felelős: Polgármester.
Határidő: Azonnal.

Melléklet:

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

„KÍSÉRLETI  FOGLALKOZTATÁSI  PROGRAM BÁRÁNDON, A HELYI
TÉSZTAÜZEM  ÚJRAINDÍTÁSÁVAL ELNEVEZÉSŰ, TÁMOP-1.4.3-12/1-

2012-0020 AZONOSÍTÓSZÁMÚ  PROJEKT KERETÉBEN – ÁRUBESZERZÉS”

ELNEVEZÉSŰ

KÖZBESZERZÉSI  ELJÁRÁSHOZ
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b.) Á L T A L Á N O S  I N F O R M Á C I Ó K

Ajánlatkérő
Név: Báránd Község Önkormányzata
Székhely: 4161 Báránd, Kossuth Tér 1.

Az eljárás megnevezése
Kísérleti foglalkoztatási program Bárándon, a helyi tésztaüzem újraindításával 
elnevezésű, TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0020 azonosítószámú projekt keretében – 
árubeszerzés

Ajánlattételi határidő
Határidő: 2014. július ….. napja 10:00 óra
A benyújtás személyesen /kézbesítő útján/, vagy postai úton történhet. Ezúton felhívjuk az 
ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat postai megküldése esetén az ajánlatok az ajánlattételi 
határidő fentebb megadott időpontjáig be kell érkeznie az előírt helyre, ellenkező esetben az 
ajánlat érvénytelen.
A postai úton, vagy futárszolgálat igénybevételével benyújtott ajánlatok esetében az esetleges 
késedelemből, roncsolódásból eredő kockázatot ajánlattevő viseli.

A  fent  megadott  ajánlattételi  határidő  lejárta  után  beérkező  ajánlatokat  ajánlatkérő
érvénytelennek nyilvánítja.

Az ajánlatok benyújtásának címe
Őszy Ügyvédi Iroda, 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4., V./16.

Az ajánlatok felbontásának helye és időpontja
Helye: Őszy Ügyvédi Iroda, 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4., V./16.

Időpontja: 2014. július ….. napja 10:00 óra

Kiegészítő információkérés
Az ajánlati dokumentáció vagy az ajánlati felhívás pontosítását igénylő ajánlattevő – a Kbt.
45. §-ában előírtakra figyelemmel – az alábbi elérhetőségeken írásban fordulhat kiegészítő
információért:

Őszy Ügyvédi Iroda
1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4., V./16.
kapcsolattartó: dr. Zsinka Beáta
tel.: +36 12251229
fax: +36 12251230

Kérjük a kiegészítő információkérést kezdeményező gazdasági szereplőt, hogy az írásban
megküldött  kérdésé(i)t  az  alábbi  e-mail  címre  elektronikus  úton  is  megküldeni
szíveskedjék: zsinka.bea@oeszy.hu

A kiegészítő információt az ajánlattevők a Kbt. 45. § (2)-(4) bek. szerinti időben kérhetnek.

A dokumentációval kapcsolatos információk
Ajánlattevő  kötelessége,  hogy  áttanulmányozza  a  dokumentáció  valamennyi  előírását.
Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában nem adja meg az összes, az ajánlati felhívásban és
a dokumentációban kért információt, illetve amennyiben a benyújtott ajánlata nem felel
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meg mindenben az ajánlati felhívásban és a jelen dokumentációban előírtaknak, ez minden
vonatkozásban ajánlattevő kockázata és az ajánlata érvénytelenségét eredményezheti.

Az  ajánlattevő  felelős  azért,  hogy  ellenőrizze  és  azonosítsa  a  teljes  dokumentációt  –
különösen annak mellékleteit átvételkor. Ajánlattevőnek meg kell győződnie arról, hogy a
dokumentációban lévő információk a hiánytalan ajánlat megtételéhez elegendőek-e, illetve
van-e szüksége kiegészítő információra.

Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy ajánlata az ajánlatkérő tulajdonába kerül, azt sem
részben,  sem  egészben  nem  igényelheti  vissza,  és  térítést  az  ajánlatáért  vagy  annak
elkészítéséért nem kérhet.

Ajánlatkérő kijelenti, amennyiben a jelen dokumentáció és az ajánlati felhívás tatalma között 
időpontok vagy bármely más tekintetben eltérés mutatkozna, az ajánlati felhívás szövegét kell
irányadónak tekinteni a Kbt. 45. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel. 
Ajánlattevők ajánlattételének megkönnyítése érdekében a jelen dokumentáció V. pontja 
tartalmazza azokat a formanyomtatványokat, amelyeket kitöltve, és cégszerűen aláírva kell az 
ajánlattevőnek ajánlatában elhelyeznie. Ajánlattevők nem kötelesek a nyilatkozatmintákat 
ajánlatukba becsatolni, hanem használhatnak egyéb formátumú, ill. eltérő szövegezésű 
nyilatkozatokat is. Ajánlatkérő a nyilatkozatmintákat kizárólag az ajánlattétel elősegítése 
érdekében bocsátja ajánlattevők rendelkezésére.
Amennyiben a dokumentáció papír alapon is kiadásra kerül és az elektronikusan kiadott és a 
papír alapú dokumentáció tartalma között eltérés mutatkozik, úgy az elektronikusan kiadott 
dokumentum tartalma a mérvadó. 

A dokumentáció felhasználásáról

Jelen ajánlati dokumentációt a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban 
részesítik, így annak másolása, terjesztése, felhasználása részeiben vagy egészében, a jelen 
eljárás keretein kívül jogellenes. A jogtulajdonos kifejezetten nem járul hozzá jelen 
dokumentáció bármilyen formában – változatlan vagy módosított – formában történő 
felhasználásához a jelen eljárás keretein kívül.

Az eljárással kapcsolatos egyéb információk

Az eljárás során használt nyelv

Az ajánlat kidolgozása, valamint az ajánlatkérő és ajánlattevő közötti mindennemű 
kapcsolattartás kizárólag magyar nyelven történik. Amennyiben az ajánlathoz csatolt 
okiratok bármelyike idegen nyelven került kiállításra, ajánlattevő köteles az adott 
dokumentum felelősmagyar fordítását is jelentkezéséhez csatolni. Amennyiben a magyar és az
idegen nyelvű változat között bármilyen eltérés adódik, a magyar változat az irányadó. Az 
ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős 
fordítását is köteles elfogadni.

Az ajánlathoz csatolt igazolásokról

Az ajánlati felhívásban, illetve a dokumentációban előírt igazolásokat, nyilatkozatokat a Kbt. 
36. § (3) bekezdésére figyelemmel egyszerű másolatban kell benyújtani.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a csatolt cégokmányokban foglaltakhoz képest van-e a
cégbírósághoz benyújtott, de még el nem bírált – és így a cégokmányokban nem szereplő – 
változásbejegyzési kérelme. Erre vonatkozó pozitív tartalmú nyilatkozat esetén ajánlattevőnek
csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.



Ajánlattevőnek külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles az ajánlatához csatolni, hogy az 
eljárással kapcsolatban az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatását megkapta, azok előírásait az 
ajánlata összeállításakor figyelembe vette (nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell). 
Ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69.-70. § szerinti indokolásában – kifejezetten és 
elkülönített módon, mellékletben – közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, 
de az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzák a Kbt. 
80. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket. Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének 
(székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy 
adatnak (a továbbiakban együtt: adat) nyilvánosságra hozatalát, amely az értékelési szempont
alapján a Kbt. 71. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául 
szolgáló – a Kbt. 80. § (3) bekezdése hatálya alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok 
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti 
titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok 
nyilvánosságára, és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben 
meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség hatálya alá esik. A közbeszerzési
eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti 
titoknak. Ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy ajánlata 
tartalmaz-e üzleti titkot (ha igen, akkor az ajánlat mely részében). Amennyiben az ajánlattevő 
az üzleti titkot nem kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben csatolja az ajánlatához, 
illetve az üzleti titkot tartalmazó rész a Kbt. 80. § (2)-(3) bek. szerinti elemeket tartalmaz, az 
ajánlatkérő azt az iratbetekintéskor a többi ajánlattevő részére is hozzáférhetővé fogja tenni.



c.) A z  a j á n l a t o k  B E N Y Ú J T Á S A

Az ajánlatok formai előírásai
Az ajánlatokat a következő formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani: 
kettő [egy eredeti, valamint egy adat PDF formátumban (CD, DVD vagy pendrive)] 
példányban roncsolás nélkül nem bontható kötésben, az írott oldalakat folyamatos 
oldalszámozással ellátva, sérülésmentes, zárt csomagolásban, 
Az ajánlatoknak az alábbi formai követelményeknek kell megfelelnie:
a) Az ajánlat eredeti példányát sérülésmentesen nem bonthatóan, lapozhatóan össze kell fűzni,
vagy be kell kötni;
b) Az ajánlat jelentkezés 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. 
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján a részvételi 
jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
d) Az ajánlaton lévő, minden – a részvételre jelentkező vagy alvállalkozó, vagy a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet által készített – 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.
e) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak 
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 
kézjeggyel kell ellátni.
A zárt csomagon és a belső borítékokon az „Ajánlat: „Báránd - tésztaüzem gépi eszközök 
beszerzése” megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlatokon és a belső borítékokon szerepelnie 
kell az „e” vagy „eredeti” valamint az „m” vagy „másolat” megjelölésnek. Eltérés esetén az 
eredeti példány tartalma az irányadó. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor 
tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak a megadott címen történő kézhezvételére az 
ajánlattételi határidő leteltéig sor került. Az ajánlatok, illetve az azzal kapcsolatos postai 
küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
Jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként benyújtandó igazolások és nyilatkozatok a 
következők (tartalomjegyzék):

Igazolás, nyilatkozat megnevezése

A csatolt 
dokumentum 
oldalszáma az 
ajánlatban

Tartalomjegyzék
Felolvasólap
Ajánlati nyilatkozat
Árazott terméklista
Közös ajánlattevők megállapodása (konzorciális szerződés) 
(adott esetben)
Aláírási címpéldány, aláírás-minta, meghatalmazás (adott 
esetben)

Kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok, igazolások

Nyilatkozat a kizáró okokról 
Kbt. 56. § (1) bek. kc) pont szerinti nyilatkozat
Nyilatkozat Kbt. 58. § (3) bekezdésére vonatkozóan



Nyilatkozat alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolására 
igénybe vett más szervezet Kbt. 57. § (1) bekezdésében 
szabályozott kizáró okok hatálya alatt nem állására 
vonatkozóan
Nyilatkozat változásbejegyzésről
Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az 
annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás 
(adott esetben)

Gazdasági és pénzügyi alkalmassággal kapcsolatban előírt igazolások, nyilatkozatok

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 14. § (2) bek. szerint a 
közbeszerzés tárgya (élelmiszer gyártási eszközök és/vagy 
gépi berendezések szállítása) szerinti árbevételéről szóló 
nyilatkozat (adott esetben)
Számviteli szabályok szerinti beszámoló (adott esetben)

Műszaki, illetve szakmai alkalmassággal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások

Referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat

Az ajánlati felhívásban előírt egyéb nyilatkozatok, igazolások

Nyilatkozat Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján
Nyilatkozat Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján
Nyilatkozat a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján
Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásról
Nyilatkozat üzleti titokról
Nyilatkozat a Kbt. 24. § alapján
Nyilatkozat költség és kockázatviselésről
Nyilatkozat alkalmassági feltételek teljesítéséről
Nyilatkozat a Kbt. 55. § (6) a) pontja alapján (adott esetben)
Nyilatkozat a Kbt. 55. § (6) b) pontja alapján (adott esetben)
Nyilatkozat a Kbt. 55. § (6) c) pontja alapján (adott esetben)
Kapacitást biztosító szervezet nyilatkozata az erőforrásokra 
vonatkozóan (Kbt. 55. § (5) bek.)
Nyilatkozat jogszabályba ütköző okirat hiányáról
Nyilatkozat oldalszámról
Nyilatkozat a Kbt. 54. § szerint
Egyéb ajánlatkérő által előírt dokumentum 

Az iratjegyzék minden eleme esetében alkalmazandó a Kbt. 4. § 11. pontja, mely szerint a 
hamis adatot tartalmazó nyilatkozat hamis nyilatkozatnak minősül (hamis adat a Kbt. 4. § 10. 
pontja szerint: a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat).
Az eljárás során esetlegesen szükséges hiánypótlásokat, valamint a Kbt. 67. §, 69. § és 70. § 
alapján nyújtott felvilágosítást, indokolást, tájékoztatást, illetve a végleges ajánlatot és a hozzá
kapcsolódó árazott költségvetést ajánlattevőknek az ajánlat tekintetében előírt formai 
követelmények betartásával kell benyújtaniuk.



Az ajánlatok tartalma

Felolvasólap

Az ajánlatok bontásakor a Kbt. 62. § (3) bek-ében előírtakra figyelemmel a felolvasólapon 
szereplő adatok kerülnek felolvasásra, ill. a bontási jegyzőkönyvben rögzítésre.
Ajánlattevők az ajánlati áruk alátámasztására a jelen dokumentáció mellékleteként kiadott 
terméklistát kitöltve kötelesek ajánlatukhoz csatolni.

Ajánlati nyilatkozat

Lásd jelen dokumentáció 2. sz. mellékletét.
Alkalmassági feltételeknek való megfelelés vizsgálata

Lásd ajánlattételi felhívás 12.) pontját.

Aláírási címpéldány és meghatalmazás

Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot,
illetve annak mellékleteit 
- ajánlattevőként, 
- 10% feletti alvállalkozóként, vagy
- olyan gazdasági szereplőként, amelynek a kapacitására kíván ajánlattevő az alkalmassági
feltételeknek megfelelni
aláíróérvényes aláírási címpéldányá(i)nak, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § szerinti ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-minta egyszerű másolati példányát.
A cégkivonatban  nem  szereplő  kötelezettségvállalók  cégjegyzésre  jogosult  személytől
származó, ajánlat  aláírására vonatkozó (a meghatalmazott  aláírását is  tartalmazó) írásos
meghatalmazását  is  csatolni  kell,  a  meghatalmazott  aláírásával,  teljes  bizonyító  erejű
magánokiratba foglalva.

Az ajánlathoz csatolandó egyéb nyilatkozatok, igazolások, dokumentumok

Kizáró okok igazolása
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles a Kbt. 56-57. § szerinti kizáró okok fenn nem állásáról. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10.
§ szerint a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok fenn nem állásának igazolásakor az alvállalkozó és 
a Kbt. 55. § (5) bek. szerinti kapacitást biztosító szervezet vonatkozásában az ajánlattevő 
választása szerint 
a) az ajánlattevő saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § szerinti
kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására 
igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti
nyilatkozat mellett –, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet 
nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 
[310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 10§ a)-b) pontjai].

Nyilatkozat összeférhetetlenségről 
Az összeférhetetlenségi  szabályokat  a  Kbt.  24.  §-a  tartalmazza.  Ajánlattevőnek,  közös
ajánlattevőknek, alvállalkozónak, akit nevesít, vagy akivel alkalmasságot igazol, továbbá
az  ajánlattevő  részére  a  Kbt.  55.  §  (5)  bek.  szerint  kapacitást  biztosító  szervezetnek,
kifejezetten nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy velük szemben nem állnak fenn a Kbt.
24. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okok.



Nyilatkozat az ajánlat összeállításával kapcsolatban felmerült költségek 
viseléséről

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget – a Kbt.
165.  §  (2)  bekezdésének  kivételével  -  az  ajánlattevőnek  kell  viselnie.  Az  ajánlatkérő
semmilyen  módon  nem  tehető  felelőssé  vagy  kötelezetté  ezekkel  a  költségekkel
kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül.

Nyilatkozat az alkalmassági feltételek teljesítéséről
Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles, hogyaz egyes alkalmassági feltételeknek milyen 
formában, illetve az ajánlat mely részében kíván megfelelni.

Nyilatkozat más szervezet(ek) kapacitásának igénybevételéről
Ajánlattevő nyilatkozni köteles, hogy a meghatározott alkalmassági követelmények 
teljesítésekor támaszkodik-e a Kbt. 55. § (5) bekezdésében meghatározott szervezet(ek) 
kapacitására. Pozitív tartalmú nyilatkozat esetén köteles csatolni a Kbt. 55. § (6) a)-c) pontja 
szerinti megfelelő nyilatkozatokat. 

Kapacitást biztosító szervezet nyilatkozata az erőforrások rendelkezésre állásáról 
(adott esetben)

A Kbt. 55. § (5) bekezdésében meghatározott szervezet(ek) nyilatkozni kötelesek 
atkeintetben, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd
a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

Nyilatkozat előírásoknak való megfelelésről
Ajánlattevő külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni, melyben 
kijelenti, hogy ajánlata nem tartalmaz olyan igazolást, nyilatkozatot, egyéb okiratot, mely 
bármilyen módon jogszabályba, így különösen a Kbt. előírásaiba ütközne.

Nyilatkozat oldalszámokról
Ajánlattevő külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni arról, hogy 
ajánlata hány számozott oldalból áll.

Az ajánlat kidolgozásával kapcsolatos egyéb információk

Ajánlati ár

Egyösszegű nettó ajánlati ár, amely magában foglalja a beszerzendő áruk ellenértékét, 
valamint az azokkal kapcsolatos valamennyi fizetendő illetéket, szállítási és egyéb költséget.
Az ÁFA tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók.



d.) A z  a j á n l a t o k  É R T É K E L É S E

Az ajánlatok felbontása
Az ajánlat elbírálásának feltétele az ajánlati felhívásban és a jelen dokumentációban lévő
előírásoknak mindenben megfelelő ajánlat határidőre történő benyújtása.

Ajánlatkérő  a  Kbt.  62.  §  (2)  bekezdése  alapján  az  ajánlattevők,  valamint  az  általuk
meghívott  személyek  részére  a  60.  §  (6)  bekezdése  szerinti  felolvasólapba  történő
betekintést a bontás alkalmával lehetővé teszi.

Az  ajánlatkérő  az  ajánlatok  felbontását  követően  megállapítja,  mely  ajánlatok,milyen
tartalommal érkeztek be. Az ajánlatok felbontásáról, ismertetéséről jegyzőkönyv készül.

Bírálat
Az  ajánlatkérő  az  ajánlatok  elbírálására,  valamint  a  döntés  előkészítésére  Bíráló
Bizottságot hoz létre.



e.) K ö z b e s z e r z é s i  m ű s z a k i  l e í r á s

Ajánlatkérő a Kbt. 48. § (1) bek-ében foglaltaknak eleget téve a közbeszerzési műszaki leírást
az ajánlattételi felhívás 3.) pontjábanadja meg.



f.) n y i l a t k o z a t m i n t á k



sz. melléklet: ajánlati adatlap (felolvasólap)

FELOLVASÓLAP
„Kísérleti foglalkoztatási program Bárándon, a helyi tésztaüzem újraindításával 
elnevezésű, TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0020 azonosítószámú projekt keretében – 
árubeszerzés”
elnevezésű,
hirdetmény nélküli tárgyalásosközbeszerzési eljárásban
1. Az ajánlattevő adatai:

neve:
székhelye: ........................
postacíme: ........................
telefonszáma: ........................
telefaxszáma: ........................
e-mail címe: ........................
2. Ajánlat:
Egyösszegű ajánlati ár:

………………………… (nettó HUF)

Kelt ……………,  ………………

ajánlattevő cégszerű aláírása



sz. melléklet:

a j á n l a t i  n y i l a t k o z a t

Aluljegyzett ………………………. (székhely:………………………………………..; 
cégjegyzékszám: ……………………………………….)a Báránd Község Önkormányzata 
(székhely: 2021 Báránd, Kossuth Lajos u. 4., a továbbiakban: ajánlatkérő), mint 
ajánlatkérőnek a„Kísérleti foglalkoztatási program Bárándon, a helyi tésztaüzem 
újraindításával elnevezésű, TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0020 azonosítószámú projekt 
keretében – árubeszerzés”elnevezésű hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárásában:

- a teljes ajánlati dokumentációt annak mellékleteivel együtt áttanulmányozta,

- az ajánlati felhívásban közzétett és a dokumentációban leírt feltételeket teljes egészében 
elfogadja,

- az ajánlati dokumentációban ismertetetteket minden vonatkozásában kielégítőnek tartja, 
azok egyértelműek az ajánlattétel vonatkozásában.

1. Az ajánlattevő adatai:
neve: ……………………………
székhelye: ……………………………
postacím: ……………………………
telefon- és telefaxszám: ……………………………
e-mail cím: ……………………………
2. Közös ajánlattétel: igen/nem1

Közös ajánlattevők adatai (adott esetben):
neve: ……………………………
székhelye: ……………………………
postacím: ……………………………
telefon- és telefaxszám: ……………………………
e-mail cím: ……………………………
3. az igénybe venni kívánt alvállalkozó adatai (adott esetben):2

neve: ……………………………
székhelye: ……………………………
telefon- és telefaxszám: ……………………………
e-mail cím: ……………………………
ajánlatkérő a teljesítés mely részébe kívánja bevonni: ……………………………
a közreműködésük %-os aránya (részenként): ……………………………
3. A Kbt. 55. § (5) bek. szerinti kapacitást biztosító szervezet bevonása: igen/ nem3

Kapacitást biztosító szervezet adatai (adott esetben)
neve: ……………………………
székhelye: ……………………………
telefon- és telefaxszám: ……………………………
e-mail cím: ……………………………

1A megfelelő válasz aláhúzandó!
2Több 10%-ot meghaladó alvállalkozó esetében mindegyik adatait ismertetni kell!
3A megfelelő válasz aláhúzandó!



alkalmassági minimumkövetelmény – az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével – melynek igazolása érdekében az  ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira 
támaszkodik: ……………………………4

5. Az ajánlattevő részéről a jelen közbeszerzési eljárásért felelős személy adatai:
neve: ……………………………
telefonszám: ……………………………
telefaxszám: ……………………………
e-mail cím: ……………………………
Kelt:
ajánlattevő cégszerű aláírása

4Több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés esetén újabb rész használható



sz. melléklet:  KAPACITÁST BIZTOSÍTÓ SZEMÉLY/SZERVEZET NYILATKOZATA
(KBT. 55. § (6) BEK. C) PONTJA)

KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ 
NYILATKOZATA PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI FELTÉTELEKRŐL
Aluljegyzett ...................................................................................... (cégnév) 
(székhely: ..............................................................................., 
cégjegyzékszám: ...................................) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat 
aláírásával úgy nyilatkozom, hogyaBáránd Község Önkormányzata (székhely: 2021 
Báránd, Kossuth Lajos u. 4.) mint ajánlatkérőnek a „Kísérleti foglalkoztatási program 
Bárándon, a helyi tésztaüzem újraindításával elnevezésű, TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0020 
azonosítószámú projekt keretében – árubeszerzés”elnevezésű hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárásában társaságunk kötelezettséget vállalarra, a(z) 
………………………………………………………… ajánlattevő (neve, székhelye, 
cégjegyzékszáma) részére az alkalmassági követelményekhez a kapacitást a Kbt. 55. § (6) bek.
c) pontja alapján biztosítsa:

Alkalmassági feltétel ajánlati felhívás 
szerinti megnevezése, amelyet az 
ajánlattevő más szervezet kapacitásának 
igénybevételével igénybe vételével kíván 
igazolni5

Igénybe vett kapacitás, az alkalmasság 
igazolásához szükséges feltételek 
ismertetésével

Egyúttal nyilatkozom, hogy az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállalunk az
ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt azajánlattevő 
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más 
biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.
Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy ennek felhasználásával a(z) 
…………………………… ajánlattevő azt igazolja, hogy nyertessége esetén az ajánlatkérővel
kötendő szerződés teljesítésének időtartama alatt a szükséges kapacitás rendelkezésre áll 
majd, ezáltal a szerződés teljesítéséért a fentiek tekintetében felelősséget vállalok.

Kelt ………………, 2014. ……………………. 

__________________________________
kapacitást biztosító szervezet cégszerű aláírása

5Az  „alkalmassági  feltétel  ajánlati  felhívás  szerinti  megnevezése”  oszlopba  az  ajánlattételi  felhívás  12)
pontjának azon alpontját kell meghivatkozni, amely vonatkozásában ajánlattevő akapacitást biztosító szervezetet
igénybe kívánja venni.



melléklet: NYILATKOZAT KAPACITÁST BIZTOSÍTÓ SZERVEZETRŐL A KBT. 55. 
§ (6) A) PONTJA SZERINT

NYILATKOZAT

KAPACITÁST BIZTOSÍTÓ SZERVEZET IGÉNYBE VÉTELÉRŐL
Aluljegyzett ...................................................................................... (cégnév) 
(székhely: ..............................................................................., 
cégjegyzékszám: ...................................), mint a Báránd Község Önkormányzata (székhely: 
2021 Báránd, Kossuth Lajos u. 4.), mint ajánlatkérőnek a„Kísérleti foglalkoztatási program 
Bárándon, a helyi tésztaüzem újraindításával elnevezésű, TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0020 
azonosítószámú projekt keretében – árubeszerzés”elnevezésű hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárásában az alábbiak szerint nyilatkozom:
Az előírt alkalmassági feltételek közül a Kbt. 55. § (6) bek. a) pontja alapján a következő 
szervezetek kapacitására támaszkodunk:
Alkalmassági feltétel 
ajánlati felhívás szerinti 
megnevezése, amelyet az 
ajánlattevő más szervezet 
kapacitásának 
igénybevételével kíván 
igazolni6

Igénybe vett kapacitás, az 
alkalmasság igazolásához 
szükséges feltételek 
ismertetésével

A kapacitást nyújtó 
szervezet alvállalkozó-e, ha 
nem, annak leírása, hogy a 
szervezet kapacitását a 
szerződés teljesítéséhez 
miként veszi ténylegesen 
igénybe az ajánlattevő7

Kelt ………………, 2014. …………………….

__________________________________
ajánlattevő cégszerű aláírása

6Az „alkalmassági  feltétel  ajánlati  felhívás  szerinti  megnevezése”  oszlopba az  ajánlattételi  felhívás  12)  és
III.2.3) pontjának azon alpontját kell meghivatkozni, amely vonatkozásában ajánlattevő akapacitást biztosító
szervezetet igénybe kívánja venni.
7Ezen  oszlopban –  amennyiben  a  hivatkozott  szervezet  alvállalkozó,  az  ajánlattevő  az  „alvállalkozó”  szót
tüntesse  fel,  amennyiben  a  kapacitást  biztosító  szervezet  nem alvállalkozó,  ajánlattevő  ismertesse,  hogy  mi
módon fogja a kapacitást nyújtó szervezetet igénybe venni.



sz. melléklet: NYILATKOZAT KAPACITÁST BIZTOSÍTÓ SZERVEZETRŐL A KBT.
55. § (6) B) PONTJA SZERINT

NYILATKOZAT

KAPACITÁST BIZTOSÍTÓ SZERVEZET IGÉNYBE VÉTELÉRŐL
Aluljegyzett ...................................................................................... (cégnév) 
(székhely: ..............................................................................., 
cégjegyzékszám: ...................................), mint a Báránd Község Önkormányzata 
(székhely:2021 Báránd, Kossuth Lajos u. 4.), mint ajánlatkérőnek a„Kísérleti foglalkoztatási 
program Bárándon, a helyi tésztaüzem újraindításával elnevezésű, TÁMOP-1.4.3-12/1-
2012-0020 azonosítószámú projekt keretében – árubeszerzés”elnevezésű hirdetmény nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárásában az alábbiak szerint nyilatkozom:
Az előírt alkalmassági feltételek közül a Kbt. 55. § (6) bek. b) pontja alapján a következő 
szervezetek kapacitására támaszkodunk:
Alkalmassági feltétel 
ajánlati felhívás szerinti 
megnevezése, amelyet az 
ajánlattevő más szervezet 
kapacitásának 
igénybevételével kíván 
igazolni8

Igénybe vett kapacitás, az 
alkalmasság igazolásához 
szükséges feltételek 
ismertetésével

Ajánlattevő nyilatkozata, 
hogy milyen módon vonja 
be a teljesítés során a 
kapacitást biztosító 
szervezetet, amelynek 
adatait az alkalmassági 
igazolásához felhasználja, 
amely lehetővé teszi e 
szervezet szakmai 
tapasztalatának 
felhasználását a szerződés 
teljesítése során

Kelt ………………, 2014. …………………….

__________________________________
ajánlattevő cégszerű aláírása

8Az  „alkalmassági  feltétel  ajánlati  felhívás  szerinti  megnevezése”  oszlopba  az  ajánlattételi  felhívás  12)
pontjának azon alpontját kell meghivatkozni, amely vonatkozásában ajánlattevő akapacitást biztosító szervezetet
igénybe kívánja venni.



sz. melléklet:

NYILATKOZAT

alkalmassági feltételek teljesítéséről
Aluljegyzett ...................................................................................... (cégnév) 
(székhely: ..............................................................................., 
cégjegyzékszám: ...................................) aBáránd Község Önkormányzata(székhely: 2021 
Báránd, Kossuth Lajos u. 4.), mint ajánlatkérőnek a„Kísérleti foglalkoztatási program 
Bárándon, a helyi tésztaüzem újraindításával elnevezésű, TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0020 
azonosítószámú projekt keretében – árubeszerzés”elnevezésű hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárásában az előírt alkalmassági feltételeket az alábbiak szerint igazolja:
Pénzügyi alkalmassági feltételek9:
Alkalmassági
feltétel

Ajánlattev
ő

Közös 
ajánlattev
ő

Alvállalkozó Kapacitást biztosító szervezet

P.1. ........ oldal ........ oldal ………….
szervezet neve)
........ oldal
(kitöltése csak abban az esetben 
kötelező, ha alvállalkozó ezen 
alkalmassági feltételt igazolja)

………….
(szervezet neve)
........ oldal
(kitöltése csak abban az esetben 
kötelező, ha a kapacitást biztosító 
szervezet ezen alkalmassági feltételt 
igazolja)

Műszaki, szakmai alkalmassági feltételek10:
Alkalmasság
i feltétel

Ajánlattevő Közös 
ajánlattevő

Alvállalkozó Kapacitást biztosító szervezet

M.1. ........ oldal ........ oldal ………….
szervezet neve)
........ oldal
(kitöltése csak abban az esetben 
kötelező, ha alvállalkozó ezen 
alkalmassági feltételt igazolja)

………….
(szervezet neve)
........ oldal
(kitöltése csak abban az esetben 
kötelező, ha a kapacitást biztosító 
szervezet ezen alkalmassági feltételt 
igazolja)

Kelt ………………, 2014. ……………………. 

__________________________________
ajánlattevő cégszerű aláírása

9Ajánlattevő  köteles  az  egyes  alkalmassági  feltételek  igazolása  tekintetében  az  alkalmasság  igazolásának
formáját (mely szervezet igazolja az alkalmasságot) megadni a megfelelő rubrikában az alkalmassági feltételt
teljesítő  szervezet  megnevezésével,  és  azon oldalszám feltüntetetésével,  ahol  azt  az  ajánlatában szerepelteti.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők számának megfelelő sorok beszúrásával tüntetheti fel ajánlattevő az
alkalmasság igazolását.A nem releváns rubrikákat kérjük „X”-el jelöljék.
10Ajánlattevő  köteles  az  egyes  alkalmassági  feltételek  igazolása  tekintetében  az  alkalmasság  igazolásának
formáját (mely szervezet igazolja az alkalmasságot) megadni a megfelelő rubrikában az alkalmassági feltételt
teljesítő  szervezet  megnevezésével,  és  azon oldalszám feltüntetetésével,  ahol  azt  az  ajánlatában szerepelteti.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők számának megfelelő sorok beszúrásával tüntetheti fel ajánlattevő az
alkalmasság igazolását.A nem releváns rubrikákat kérjük „X”-el jelöljék.



sz. melléklet:

N y i l a t k o z a t k i z á r ó  o k o k r a  v o n a t k o z ó a n

Aluljegyzett………………………………………………………………………… (székhely:
………………………………………..; cégjegyzékszám:……………………….; képviseli:
………………………………….), mint ajánlattevőaBáránd Község Önkormányzata(székhely: 
2021 Báránd, Kossuth Lajos u. 4.), mint ajánlatkérőnek a„Kísérleti foglalkoztatási program 
Bárándon, a helyi tésztaüzem újraindításával elnevezésű, TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0020 
azonosítószámú projekt keretében – árubeszerzés”elnevezésű hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárása során ezúton úgy nyilatkozom, hogy társaságunk nem áll a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56. § (1) bekezdésében, 57. § (1) 
bekezdésének a)-d) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alatt.
A 310/2011. (XII.30.) Korm. rend. 2. § j) és 4. § g) pontja alapján ezúton nyilatkozunk 
továbbá arról, hogy az alábbi jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet 
rendelkezik társaságunkban közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal:

Szervezet/személy neve Szervezet/személy tulajdoni
hányada/szavazati jogának 
hányada társaságunkban 
(%-ban megadva)

Ezúton nyilatkozunk továbbá, hogy figyelemmel a Kbt. 56. § (2) bek.-re, ezen 
szervezet(ek)/személy(ek) nem állnak a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56. 
§ (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt.

Kelt:……………………………………
cégszerű aláírás



sz. melléklet:

N y i l a t k o z a t a K b t .  6 0 .  §  ( 3 )  b e k . - r e  v o n a t k o z ó a n

Aluljegyzett……………………………………………………………………………………
(székhely:………………………………………..; cégjegyzékszám:……………………….; 
képviseli:………………………………….), mint ajánlattevő ezúton nyilatkozik, hogy aBáránd 
Község Önkormányzata(székhely: 2021 Báránd, Kossuth Lajos u. 4.), mint ajánlatkérőnek 
a„Kísérleti foglalkoztatási program Bárándon, a helyi tésztaüzem újraindításával 
elnevezésű, TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0020 azonosítószámú projekt keretében – 
árubeszerzés”elnevezésű hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásában az 
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és a formai 
követelményeknekmegfelelően készítettük el és nyújtottuk be az ajánlatunkat. Ezúton úgy 
nyilatkozunk, hogy az ajánlati felhívás feltételeit elfogadjuk, nyertességünk esetén a 
szerződést megkötjük és teljesítjük, az általunk kért ellenszolgáltatás összege megegyezik 
jelen ajánlatunkban megajánlott összeggel.
Kelt:…………………………………..

cégszerű aláírás



sz. melléklet:

N y i l a t k o z a t a l v á l l a l k o z ó t  é r i n t ő  k i z á r ó  o k o k r ó l ( K b t .  5 8 .  §
( 3 )  b e k . )

Aluljegyzett…………………………………………………(székhely:
………………………………………..; cégjegyzékszám:……………………….; képviseli:
………………………………….), mint ajánlattevő ezúton nyilatkozik, hogy aBáránd Község 
Önkormányzata(székhely: 2021 Báránd, Kossuth Lajos u. 4.), mint ajánlatkérőnek a 
„Kísérleti foglalkoztatási program Bárándon, a helyi tésztaüzem újraindításával 
elnevezésű, TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0020 azonosítószámú projekt keretében – 
árubeszerzés”elnevezésű hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárása során 
társaságunk a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56.§ (1) bek., /illetőleg a 57.§ 
(1) a)-d)pontjai/ hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az általunk az alkalmasság 
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § /és 57. § (1) a)-d) pontjai/ 
szerinti kizáró okok hatálya alá.

Kelt: ……………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása



MELLÉKLET:

N y i l a t k o z a t  a l v á l l a l k o z ó k a t  é r i n t ő  k i z á r ó  o k o k r ó l  [ K b t .
5 7 .  §  ( 1 ) b e k .  a ) - d ) ]

Aluljegyzett…………………………………………… (székhely:
………………………………………..; cégjegyzékszám:……………………….; képviseli:
………………………………….), mint a ------------ ajánlattevő alvállalkozója/az ajánlattevő 
számára a Kbt. 55. § (5) bek.szerinti kapacitást biztosító szervezet11aBáránd Község 
Önkormányzata(székhely:2021 Báránd, Kossuth Lajos u. 4.), mint ajánlatkérőnek 
a„Kísérleti foglalkoztatási program Bárándon, a helyi tésztaüzem újraindításával 
elnevezésű, TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0020 azonosítószámú projekt keretében – 
árubeszerzés”elnevezésű hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárása során ezúton 
úgy nyilatkozom, hogy társaságunk nem áll a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 57. § (1) bekezdésének a)-d) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alatt.

Kelt:……………………………
Ajánlattevő cégszerű aláírása

11A megfelelő szervezet aláhúzandó!



sz. melléklet:

N y i l a t k o z a t  a j á n l a t t e v ő n e k  a  k i s -  é s  k ö z é p v á l l a l k o z á s o k r ó l
s z ó l ó  t ö r v é n y  s z e r i n t i  b e s o r o l á s r ó l

Aluljegyzett…………………………………………………………………………………
…(székhely:………………………………………..;  cégjegyzékszám:……………………….;
képviseli:………………………………….),  mint  ajánlattevő  ezúton  nyilatkozik,  hogy  a
vállalkozás a 2004. évi XXXIV., a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény 3. §-a szerint 

________________________________

vállalkozásnak minősül.
Kelt:

Ajánlattevő cégszerű aláírása

1. Mikro vállalkozás (1-10 fő foglalkoztatott és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege 
max. 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg)
2. Kis vállalkozás (11-50 fő foglalkoztatott és éves árbevétele vagy mérlegfőösszege max. 10
millió eurónak megfelelő forintösszeg)
3. Közép vállalkozás (51-250 fő foglalkoztatott és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió 
eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak 
megfelelő forintösszeg)

4. Nem minősül mikro, kis vagy középvállalkozásnak

Kelt:……………………………
____________________________

ajánlattevő cégszerű aláírása



sz. melléklet:

N y i l a t k o z a t j o g s z a b á l y b a  ü t k ö z ő  o k i r a t  h i á n y á b ó l

Aluljegyzett……………………………(székhely:………………………………………..; 
cégjegyzékszám:……………………….; képviseli:………………………………….), mint 
ajánlattevő ezúton úgy nyilatkozunk, hogy a Báránd Község 
Önkormányzata(székhely:2021 Báránd, Kossuth Lajos u. 4.), mint ajánlatkérőnek 
a„Kísérleti foglalkoztatási program Bárándon, a helyi tésztaüzem újraindításával 
elnevezésű, TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0020 azonosítószámú projekt keretében – 
árubeszerzés”elnevezésű hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásában az 
ajánlatunk nem tartalmaz olyan igazolást, nyilatkozatot, amely bármilyen módon 
jogszabályba, így különösen a Kbt. előírásaiba ütközik.
Kelt:

cégszerű aláírás



sz. melléklet:

N y i l a t k o z a t  V Á L T O Z Á S B E J E G Y Z É S R Ő L

Aluljegyzett………………………………………(székhely:
………………………………………..; cégjegyzékszám:……………………….; képviseli:
………………………………….), mint ajánlattevő ezúton úgy nyilatkozunk, hogy aBáránd 
Község Önkormányzata(székhely: 2021 Báránd, Kossuth Lajos u. 4.), mint ajánlatkérőnek 
a„Kísérleti foglalkoztatási program Bárándon, a helyi tésztaüzem újraindításával 
elnevezésű, TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0020 azonosítószámú projekt keretében – 
árubeszerzés”elnevezésű hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásában az 
ajánlatkérő által hozzáférhető cégokmányokhoz képest:12:
nem nyújtottunk be el nem bírált változásbejegyzési kérelmet a cégbírósághoz.
mellékelten csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Kelt:

cégszerű aláírás

12A megfelelő rész aláhúzandó!



sz. melléklet:

N y i l a t k o z a t  K I E G É S Z Í T Ő  T Á J É K O Z TAT Á S R Ó L

Aluljegyzett…………………………(székhely:………………………………………..; 
cégjegyzékszám:……………………….; képviseli:………………………………….), mint 
ajánlattevő ezúton úgy nyilatkozunk, aBáránd Község Önkormányzata(székhely: 2021 
Báránd, Kossuth Lajos u. 4.), mint ajánlatkérőnek a„Kísérleti foglalkoztatási program 
Bárándon, a helyi tésztaüzem újraindításával elnevezésű, TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0020 
azonosítószámú projekt keretében – árubeszerzés” elnevezésű hirdetmény nélküli 
tárgyalásosközbeszerzési eljárásában13:
nem kértünk és nem kaptunk kiegészítő tájékoztatást
az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatását megkaptuk és az ajánlat összeállításakor figyelembe 
vettük.
Kelt:

cégszerű aláírás

13A megfelelő rész aláhúzandó!



sz. melléklet:

N y i l a t k o z a t  Ü Z L E T I  T I T O K R Ó L

Aluljegyzett……………………………(székhely:………………………………………..; 
cégjegyzékszám:……………………….; képviseli:………………………………….), mint 
ajánlattevő ezúton úgy nyilatkozunk, hogy aBáránd Község Önkormányzata(székhely:2021
Báránd, Kossuth Lajos u. 4.), mint ajánlatkérőnek a„Kísérleti foglalkoztatási program 
Bárándon, a helyi tésztaüzem újraindításával elnevezésű, TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0020 
azonosítószámú projekt keretében – árubeszerzés”elnevezésű hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatunk14:
üzleti titkot nem tartalmaz
a Kbt. 80. § (1) bek. alapján az ajánlatunk következő adatai minősülnek üzleti titoknak:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...
Kelt:

cégszerű aláírás

14A megfelelő rész aláhúzandó  !



sz. melléklet:

NYILATKOZATKÖLTSÉGEKRŐL, KOCKÁZATRÓL
Aluljegyzett………………(székhely:………………………………………..; cégjegyzékszám:
……………………….; képviseli:………………………………….), mint ajánlattevő ezúton 
tudomásul veszem, hogy aBáránd Község Önkormányzata(székhely:2021 Báránd, Kossuth 
Lajos u. 4.), mint ajánlatkérőnek a„Kísérleti foglalkoztatási program Bárándon, a helyi 
tésztaüzem újraindításával elnevezésű, TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0020 azonosítószámú 
projekt keretében – árubeszerzés” elnevezésű hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárásában az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes 
költséget, kockázatot – a Kbt. 165. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével - az 
ajánlattevőnek kell viselnie, továbbá az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül 
az ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel 
kapcsolatban.
Kelt:

cégszerű aláírás



sz. melléklet:

N y i l a t k o z a t  O L D A L S Z Á M R Ó L

Aluljegyzett………………………………(székhely:………………………………………..; 
cégjegyzékszám:……………………….; képviseli:………………………………….), mint 
ajánlattevő ezúton úgy nyilatkozunk, hogy aBáránd Község Önkormányzata(székhely: 
2021 Báránd, Kossuth Lajos u. 4.), mint ajánlatkérőnek a„Kísérleti foglalkoztatási program 
Bárándon, a helyi tésztaüzem újraindításával elnevezésű, TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0020 
azonosítószámú projekt keretében – árubeszerzés”elnevezésű hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatunk ……….. számozott oldalt tartalmaz.
Kelt:

cégszerű aláírás



sz. melléklet:

NYILATKOZATA KBT. 56. § (1) BEK. KC) PONTJA SZERINT
Aluljegyzett………………………… (székhely:………………………………………..; 
cégjegyzékszám:……………………….; képviseli:………………………………….), mint 
ajánlattevőajánlatát aBáránd Község Önkormányzata(székhely: 2021 Báránd, Kossuth 
Lajos u. 4.), mint ajánlatkérőnek a„Kísérleti foglalkoztatási program Bárándon, a helyi 
tésztaüzem újraindításával elnevezésű, TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0020 azonosítószámú 
projekt keretében – árubeszerzés” elnevezésű hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárása során a Kbt. 56. § (1) kc) pontja, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. i) 
pontja alapján az alábbi nyilatkozatot teszem:
A társaságunk olyan társaságnak minősül, amelyet a szabályozott tőzsdén15

a) jegyeznek
b) nem jegyeznek
Amennyiben a társaságot a szabályozott tőzsdén nem jegyzik:
Ezúton nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált 
tényleges tulajdonosokkal16

a) rendelkezünk
b) nem rendelkezünk
Amennyiben rendelkeznek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált 
tényleges tulajdonosokkal:
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonosok nevei és 
állandó lakóhelyei az alábbiak:
1. Név: …………………………..; Állandó lakóhely: ……………………………..;17

Kelt: ………………………………
Ajánlattevő cégszerű aláírása

15A megfelelő aláhúzandó
16A megfelelő aláhúzandó
17Az e helyen szerepeltetendő személyek számához igazodóan a megfelelő számú sor alkalmazandó



melléklet:

NYILATKOZAT A KBT 40. § (1) BEKEZDÉSE TEKINTETÉBEN
Aluljegyzett ………………….. (székhely: ………………………… cégjegyzékszám: 
…………………..; képviseli: …………………………..), mint ajánlattevő aBáránd Község 
Önkormányzata(székhely:2021 Báránd, Kossuth Lajos u. 4.), mint ajánlatkérőnek 
a„Kísérleti foglalkoztatási program Bárándon, a helyi tésztaüzem újraindításával 
elnevezésű, TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0020 azonosítószámú projekt keretében – 
árubeszerzés”elnevezésű hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzésieljárása során az 
alábbiak szerint nyilatkozunk:

1. Kbt. 40. § (1) a) pont

a közbeszerzés azon részre, melynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni:

rész megjelölése: ......

2. Kbt. 40. § (1) b) pont

a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzés százalékos aránya, amelynek teljesítésében a 
megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

alvállalkozó megnevezése, székhelye: ....

százalékos arány:  ....
Kelt:……………………………….

Ajánlattevő cégszerű aláírása
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S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T
(MELLÉKLETKÉNT CSATOLVA)



Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi  van-e  valakinek  további  kérdése,  hozzászólása.  A képviselők  részéről  több
hozzászólás nem hangzik el, az ülést bezárja.

k.m.f.

Dr. Kovács Miklós         Dr. Kiss Gyula
     polgármester                           jegyző

Mosdóczi Tibor
képviselő
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