TARTALOMJEGYZÉK
„VCSM ZRt. üzemeltetési tevékenységgel összefüggő laborvizsgálatok 12 hónap
időtartamra”
tárgyú beszerzési eljárás vonatkozásában
Oldalszám
Az ajánlatban csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok
Kitöltött, cégszerűen aláírt excel-táblázat a megajánlott árakról
Ajánlati nyilatkozat
Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a kizáró okok tekintetében
Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdés szerinti aláírás-mintája
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre
jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó
és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás
Ajánlattevő
nyilatkozata,
hogy cégügyében
van-e
folyamatban
változásbejegyzési eljárás
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolás
Közös ajánlattevők jelen beszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos
(konzorciális) szerződése
Nyilatkozat árbevételről
Ajánlattevő cégszerűen aláírt ajánlata teljes terjedelmében írásvédett (jelszó
nélkül olvasható, nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus
adathordozón (Pl.: CD vagy DVD)
Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy az adathordozón benyújtott
ajánlatának tartalma teljes mértékben megegyezik az általa benyújtott eredeti
megjelölésű ajánlat tartalmával
A beszerzési felhívás szerinti kötelező egyéb nyilatkozatok
Az ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb dokumentumok
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AJÁNLATI NYILATKOZAT
Alulírott, ………………………………… mint a(z) ………….................................................
cégjegyzésre jogosult képviselője, a VCSM ZRt. Szolnok (5000 Szolnok, Vízmű u. 1.) mint
Ajánlatkérő által kiírt „VCSM ZRt. üzemeltetési tevékenységgel összefüggő laborvizsgálatok
12 hónap időtartamra” tárgyú beszerzési eljárás ajánlattevőjeként
n y i l a t k o z o m , hogy
➢ miután az Önök beszerzési felhívásának feltételeit megvizsgáltuk, azokat elfogadjuk, és
a felhívás feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint
ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a Felolvasólapon rögzített ajánlati áron;
➢ nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a
felhívásban és az eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek
megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére, nyertességünk esetén vállaljuk a
felhívásban és a beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek
megfelelően a szerződés megkötését.
Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján

cégszerű aláírás
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Nyilatkozat
„VCSM ZRt. üzemeltetési tevékenységgel összefüggő laborvizsgálatok 12 hónap
időtartamra”
tárgyú beszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:
……………………………
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Nem állnak fenn velünk szemben a beszerzési felhívás 12. pontjában foglalt alábbi kizáró okok,
mely szerint:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok bármelyike
fennáll:
I.
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) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-f) pontokban felsoroltakhoz
hasonló bűncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot
az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek
megfizetésére halasztást kapott;
a)
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c)

d)
e)
f)

g)

h)

i)

j)

k)

végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, 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;
tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló
2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében
korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló
okból és módon jogerősen korlátozta;
az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó
nyilatkozatot tesz, amennyiben
ga) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az
ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
gb) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis
nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett
egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak,
illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;
esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt
kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban;
harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása
esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV.
törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy
annak felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi
költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti
közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
esetében a az összeférhetetlenségből, illetve a beszerzési eljárás előkészítésében való
előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet
más módon orvosolni;
a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három 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; vagy ha az ajánlattevő ilyen
jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - három évnél nem régebben jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki.
II.

A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában, 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 I. pont a)
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pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak
és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy
b) az I. pont 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: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján

cégszerű aláírás
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Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy cégügyében van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárás
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője
nyilatkozom,
hogy a „VCSM ZRt. üzemeltetési tevékenységgel összefüggő laborvizsgálatok 12 hónap
időtartamra” tárgyában indított beszerzési eljárásban az általam képviselt
……………………..………………………………………. (Ajánlattevő neve) cégügyében
változásbejegyzési eljárás folyamatban van.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Vagy
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője
nyilatkozom,
hogy a „VCSM ZRt. üzemeltetési tevékenységgel összefüggő laborvizsgálatok 12 hónap
időtartamra” tárgyában indított beszerzési eljárásban az általam képviselt
……………………..………………………………………. (Ajánlattevő neve) cégügyében
változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.1
Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján

.............................................
cégszerű aláírás
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A nem kívánt rész törlendő!
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Nyilatkozat
„VCSM ZRt. üzemeltetési tevékenységgel összefüggő laborvizsgálatok 12 hónap
időtartamra”
tárgyú beszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott __________________, mint a __________________ (név, székhely)
__________________ (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a beszerzési felhívásban és a
kapcsolódó dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy
az általam képviselt szervezet működésének ideje alatt a beszerzési felhívás
megküldésének napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év beszerzési
eljárás tárgyából (mintavétel és laborvizsgálat) származó - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevétele az alábbi volt:
Év
1.
2.
3.

Beszerzési eljárás tárgyából
származó nettó árbevétel
(Ft)

2014.
2015.
2016.
Összesen:

Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján

……………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat
a CD vagy DVD melléklet vonatkozásában
„VCSM ZRt. üzemeltetési tevékenységgel összefüggő laborvizsgálatok 12 hónap
időtartamra”
tárgyú beszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………)
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a beszerzési felhívásban és a kapcsolódó
dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és
műszaki leírás gondos áttekintése után
az alábbi nyilatkozatot teszem:
Az ajánlatunkban becsatolt elektronikus adathordozón található írásvédett (jelszó nélkül
olvasható, nem szerkeszthető) formátumú fájl tartalma teljes mértékben megegyezik az általunk
becsatolt papír alapú, eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával.
Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján

………………………………
cégszerű aláírás
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