AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
A „2017. évi Nemzeti Vágta rendezvény megszervezése és lebonyolítása vállalkozási szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
1) Az ajánlatkérő
neve:
címe:
telefonszáma:
telefaxszáma:
e-mail címe:
honlap címe:
kapcsolattartó:

Magyar Lovassport Szövetség
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
+36 1 460 6950
+36 1 460 6951
office@lovasszovetseg.hu
http://www.lovasszovetseg.hu
Stróbl Dorottya főtitkár

Eljárást lebonyolító szervezet:
Imperial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A lph. III. emelet 1. ajtó (bejárat a Buday László
utca 2. felől)
Kapcsolattartó: dr. Halász Erik felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszáma: 00187
E-mail: dr.halasz.erik@imperialkft.hu
Telefon: +36 12053512
Fax: +36 12053513
2) A közbeszerzési eljárás fajtája, a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
indokolása és jogcíme
Jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja és 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás tekintettel arra, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt
kizárólag egy meghatározott szervezettel köthető meg, továbbá az ajánlatkérő számára nem
létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére és a verseny hiánya nem annak a
következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg, az alábbi indokolás szerint.
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény
8. § (1) bekezdése szerint a szabadalom a feltalálót vagy jogutódját illeti meg.
(2) Amíg jogerős bírósági ítélet vagy hatósági határozat mást nem állapít meg, azt a személyt
kell igényjogosultnak tekinteni, aki a találmányt korábbi elsőbbséggel jelentette be.
19. § (1) bekezdése alapján a szabadalmi oltalom alapján a szabadalom jogosultjának - a
szabadalmasnak - kizárólagos joga van a találmány hasznosítására.
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya, illetve annak elnevezése (szóösszetétele) és logója (ábrája)
és a hozzájuk kapcsolódó áruk és szolgáltatások, a fentiek szerint szabadalmi oltalom alatt
állnak és a Lovas-Show Kft.-nek (1146 Budapest Abonyi utca 31.) kizárólagos joga van a
szabadalom hasznosítására.
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A szabadalmi jogosult kizárólagossági nyilatkozatot tett az ajánlatkérő felé, amelynek értelmében a jelen közbeszerzési eljárás tárgya „Nemzeti Vágta” elnevezése (szóösszetétele), illetve logója (ábrája) és a hozzájuk kapcsolódó áruk és szolgáltatások Lovas-Show Kft. a kizárólagos tulajdonát képezik és azok felhasználási jogát nem kívánja átruházni, valamint vállalkozik a jelen közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatások nyújtására a Magyar Lovassport
Szövetség részére.
3) A közbeszerzési dokumentumok korlátlan és teljes körű, közvetlen és díjmentes elektronikus elérhetősége
Az ajánlattételhez szükséges valamennyi információt jelen ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció tartalmazza, amelyet ajánlatkérő az ajánlattevő e-mail címére elektronikus
úton - mind fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott *.pdf, mind pedig szerkeszthető *.doc formátumban - megküld. Ajánlattevő a felhívás átvételét és annak olvashatóságát
vagy az olvashatóság hiányát köteles haladéktalanul e-mailben visszaigazolni. Ennek elmaradása esetén a következményekért való felelősséget viselni köteles.
4) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, közbeszerzési műszaki leírás
2017. évi Nemzeti Vágta rendezvény megszervezése és lebonyolítása az alábbi műszaki tartalommal és mennyiségben:
A nyertes ajánlattevőnek a 2017. évi Nemzeti Vágta rendezvény megszervezése és lebonyolítása során az alábbi feladatokat kell ellátnia:
-

-

a Nemzeti Vágta teljeskörű megszervezése,
a rendezvénnyel kapcsolatos reklám, marketing tevékenység ellátása (alább részletezve)
internet és hirdetés, web oldal elkészítése és működtetése, www.vagta.hu folyamatos hírekkel való feltöltése
a résztvevők elszállásolásának megszervezése és biztosítása minimum 100 fő szállodai
elhelyezése max. 1 km körzetben,
a versenykiírásban megjelölt nyeremények biztosítása (tárgy és pénzjutalmak)
a versenybíróság, technikai személyzet felkérése, elszállásolása, étkeztetése és díjazása a
teljes létszám minimum 25 fő,
a versenyiroda biztosítása, jól hűthető és fűthető zsűrihelyiség kialakítása, asztalokkal,
székekkel
a Nemzeti Vágta kiegészítő programjainak megszervezése és bonyolítása (celeb futam,
bemutatók, egyéb lovasversenyek stb.)
minimum egy díjugrató versenyszám, min. egy fogathajtó versenyszám, minimum egy a
lovassportok egyéb szakágai közül egy bemutató szám, minimum egy lótenyésztési bemutató
a közönség folyamatos tájékoztatása, szakmai kommentátorok felkérése és díjazása minimum 2 szakkommentátor
vendéglátás biztosítása minimum 1500 fő részére
a rendezvénykísérő programjainak megszervezése (polgármesterek reggelije minimum
120 fő részére, díjátadás,
meghívók kiküldése minimum 2000 darab
ingyenes szóróanyagok, leporelló műsorfüzet elkészítése minimum 1 000 000 példányban
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Óriásplakát (Budapest) 80 tábla szabványos fekvő, 160 megjelenés
Országos kereskedelmi terjesztésű, havi megjelenésű print kiadvány, direkt hirdetés, hátsó borító. 4 kiadvány, 8 megjelenés
Országos kereskedelmi terjesztésű, havi megjelenésű szakmai jellegű (lovas) print kiadvány, direkt hirdetés, hátsó borító 1/1 méret 1 kiadvány 1 megjelenés
Országos kereskedelmi terjesztésű, napi megjelenésű print kiadvány, direkt hirdetés, belső oldal, ½ méret 1 kiadvány 14 megjelenés
Online hírportál, popup banner elhelyezés kezdőoldal, 6 web oldal 60 napos folyamatos
Online hírportál, pr riportok elhelyezése, kezdőoldal, 6 web oldal 60 napos folyamatos
Facebook + Youtube kampány, pr hír + fotó, min 1 millió látogató elérése, 60 napos folyamatos
Rádió reklám (FM rádió), 20 mp spot –pozícionált elhelyezéssel.
-

-

a Nemzeti Vágta teljeskörű megszervezése,
a versenykiírás elkészítése
közterület-használat, engedélyek beszerzése, a Hősök tere teljes területére és a Dózsa
György út érintett szakaszaira.
a rendezvénnyel kapcsolatos reklám, marketing tevékenység (alább részletezve)
a versenypálya kialakítása,
kötelező méret min 12 méter széles és min. 400 méter hosszú elipszis alakú kb 4800 m2
nagyságú, a versenypálya talajának kialakítása, min 15 cm átlag vastagságú speciális tömörített homok felület, a homok alatt teljes felületen gumi táblák elhelyezése a pályát kívül és belül min. 120 cm magas palánk kiépítése, mely a pályát elválasztja a nézőktől.
A pálya két ívén a megfelelő biztonságban szivacs táblák elhelyezése.
mobil lelátok telepítése min 3000 fő számára, külön VIP zóna kialakítása min. 600 fő
számára, abból min 200 fő számára székes padsorokkal.
a kültéri hangosítás kialakítása minimum 10 darab kültéri hangszóró elhelyezése, mobil
mikrofon rendszer kialakítása
helyszíni logisztikai feladatok ellátása,
jegyárusítás megszervezése, minimum 4 jegyárusító és információs sátor elhelyezése a a
lelátók környékén max. 15 méteres távolságban
mobil istállók bérlése, felállítása min 240 darab
a lovak számára alom, takarmány biztosítása min 800 bála szalma és 300 bála széna biztosítása
internet és hirdetés, web oldal elkészítése és működtetése, www.vagta.hu folyamatos hírekkel való feltöltése
a résztvevők elszállásolásának megszervezése és biztosítása minimum 100 fő szállodai
elhelyezése max. 1 km körzetben,
dopping vizsgálatok megrendelése, a minták elküldése és a vizsgálat eredményének közzététele minimum 5 dopping minta levétele és vizsgálta, az FEI által akkreditált laboratóriumban
pályázati dokumentáció elkészítése
a versenykiírásban megjelölt nyeremények biztosítása (tárgy és pénzjutalmak)
a versenybíróság, technikai személyzet felkérése, elszállásolása, étkeztetése és díjazása a
teljes létszám minimum 25 fő,
a versenyiroda biztosítása, jól hűthető és fűthető zsűrihelyiség kialakítása, asztalokkal,
székekkel
biztonsági feladatok ellátása, őrzés-védés minimum 15 biztonsági őr folyamatos felügyelete
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-

-

a sorsolások bonyolítása
a futamok lebonyolítása
a Nemzeti Vágta kiegészítő programjainak megszervezése és bonyolítása (celeb futam,
bemutatók, egyéb lovasversenyek stb.)
minimum egy díjugrató versenyszám, min. egy fogathajtó versenyszám, minimum egy a
lovassportok egyéb szakágai közül egy bemutató szám, minimum egy lótenyésztési bemutató
a közönség folyamatos tájékoztatása, szakmai kommentátorok felkérése és díjazása minimum 2 szakkommentátor
VIP zóna kialakítása minimum 1500 fő részére
VIP akkreditáció megszervezése
vendéglátás biztosítása minimum 1500 fő részére
a rendezvénykísérő programjainak megszervezése (polgármesterek reggelije minimum
120 fő részére, díjátadás,
meghívók kiküldése minimum 2000 darab
ingyenes szóróanyagok, leporelló műsorfüzet elkészítése minimum 1 000 000 példányban
a rendezvény utókövetése

Reklám, marketing feladatok részletezése
-

Óriásplakát (Budapest) 80 tábla szabványos fekvő, 160 megjelenés
Országos kereskedelmi terjesztésű, havi megjelenésű print kiadvány, direkt hirdetés,
hátsó borító. 4 kiadvány, 8 megjelenés
Országos kereskedelmi terjesztésű, havi megjelenésű szakmai jellegű (lovas) print kiadvány, direkt hirdetés, hátsó borító 1/1 méret 1 kiadvány 1 megjelenés
Országos kereskedelmi terjesztésű, napi megjelenésű print kiadvány, direkt hirdetés,
belső oldal, ½ méret 1 kiadvány 14 megjelenés
Online hírportál, popup banner elhelyezés kezdőoldal, 6 web oldal 60 napos folyamatos
Online hírportál, pr riportok elhelyezése, kezdőoldal, 6 web oldal 60 napos folyamatos
Facebook + Youtube kampány, pr hír + fotó, min 1 millió látogató elérése, 60 napos
folyamatos
Rádió reklám (FM rádió), 20 mp spot –pozícionált elhelyezéssel,

CPV kód:
79952000-2 Rendezvényszervezési szolgáltatások
5) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást
lefolytatják
2017. évi Nemzeti Vágta rendezvény megszervezése és lebonyolítása vállalkozási szerződés
keretében
6) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje
A szerződés időtartama: 2017. szeptember 15-17. határozott időtartam.
7) A teljesítés helye
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1146 Budapest, Hősök tere
NUTS-kód: HU 101
8) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályokra
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást saját forrásból, illetve a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól
származó 2017. évi Nemzeti Vágta megszervezésére vonatkozó támogatásból finanszírozza.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének
ajánlatkérő teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi - a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti
- elismeréséről szóló igazolás kiadását követően, formai és tartalmi szempontból
szabályszerűen kiállított számla alapján és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak
szerint, a nyertes ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással teljesíti.
Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe,
ajánlatkérő az ellenszolgáltatást - a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően - a Kbt. 135. §
(3) bekezdéseiben foglaltak szerint teljesíti.
Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződés, továbbá a nyertes ajánlattevő
és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a Kbt. szerinti
alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló vállalkozó között megkötött vállalkozási
szerződések alapján történő kifizetésekre egyebekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.
Az ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamat mértéke - a Ptk. 6:155. § (1)
bekezdésében foglalt előírások figyelembe vételével - a késedelemmel érintett naptári félév
első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt értéke.
A nyertes ajánlattevőnek felróható okból hibásan vagy késedelmesen kiállított és beérkezett
számla vonatkozásában az ajánlatkérőt kamatfizetési kötelezettség nem terheli!
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, valamint az ellenszolgáltatás kifizetésének
pénzneme HUF.
9) Az ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során többváltozatú (alternatív) ajánlatot
nem tehet, a részajánlat-tétel lehetősége kizárt.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Tekintettel arra, hogy az gazdasági, műszaki, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos
egyéb szempontokat is figyelembe véve egyaránt ésszerűtlen lenne, valamint a beszerzés tárgyának jellege (természete) sem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel
biztosítását, ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja.
A beszerzés tárgyának természetéből adódóan részajánlattételi lehetőség azon okból sem biztosítható, hogy a részajánlattétel lehetővé tétele várhatóan a beszerzés ellenértékének jelentős
növekedését okozná és egyes feladatok külön szerződésben történő kezelése az egységes
(azonos) megvalósítási szemlélet (gyakorlat) hiányának okán negatívan hatna a beszerezni kí-
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vánt rendezvény megvalósításának egységes minőségére, valamint a közbeszerzési szerződés
teljesítésének egyéb körülményeire is.
10) Az ajánlatok értékelési szempontja
Ajánlatkérő az ajánlatot a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli [Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pont], az ellenszolgáltatás általános forgalmi adó nélkül megadott egyösszegű átalányár.
11) A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok
Jelen eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó, továbbá nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k) és
m) és q) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül azon
ajánlattevő és alvállalkozó, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet,
aki részéről a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontja szerinti kizáró okok valamelyike
az eljárás során következett be [Kbt. 74.§ (1) bekezdés b) pont].
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont
ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia, azaz nyilatkozni
köteles arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén
vagy olyannak, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor 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 tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy
rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges
csatolni.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése értelmében az alvállalkozó és adott
esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő
nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak
fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kizáró okok fenn nem állásának igazolására kizárólag
az ajánlattételi felhívás megküldésének napját követő keltezésű nyilatkozatokat fogad el.
A Kbt 100. § (5) bekezdésének megfelelően ajánlattevőnek már az ajánlat benyújtásakor be
kell nyújtania a kizáró okok hiányára vonatkozó igazolásokat.
A kizáró okok hiánya a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdése szerint a minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel is igazolható.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13.§].
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12) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód, az alkalmasság minimumkövetelményei:
Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (2) bekezdése alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt jelen közbeszerzési eljárásban.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód, az alkalmasság minimumkövetelményei:
Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (2) bekezdése alapján nem ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményt jelen közbeszerzési eljárásban.
13) Az ajánlattételi határidő
2017. augusztus hó 24. nap 10:00 óra
14) Az ajánlatok benyújtásának címe, a benyújtás módja
Imperial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A lph. III. emelet 1. ajtó (bejárat a Buday László utca 2. felől)
dr. Halász Erik részére
Az ajánlatot munkanapokon 08.00 - 16.00 óráig, az ajánlattételi határidő lejárta napján 08.00 10.00 óráig lehet benyújtani közvetlenül vagy postai úton, tértivevényes ajánlott küldeményként.
15) Az ajánlattétel nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat jelen közbeszerzési eljárásban.
16) Az ajánlatok felbontásának helye:
Imperial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A lph. III. emelet 1. ajtó (bejárat a Buday László utca 2. felől)
ideje: a 13. pontban foglalt időpont
Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében említett személyek jogosultak jelen
lenni.
17) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a tárgyalások befejezésétől számított 30
nap.
18) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információk
Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását jelen közbeszerzési eljárásban.
19) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatok
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Jelen közbeszerzés nem az Európai Unióból származó forrásból támogatott.
20) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai
Ajánlatkérő a tárgyalás lefolytatásának menetét és alapvető szabályait a Kbt. 88.§-ában foglaltak szerint határozza meg. Az eljárásban az ajánlatkérő és az ajánlattevő közötti tárgyalás arra
irányul, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. Ajánlatkérő
egy napon, egy tárgyalási fordulóban kíván tárgyalni az ajánlattevővel. Ajánlatkérő fenntartja
magának azonban a jogot, hogy a tárgyalásokat mindaddig folytassa, amíg a rendelkezésére
álló fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot nem kap. Ajánlatkérő a tárgyalást ekkor
kívánja lezárni. Az ajánlattevő részéről kötelezettségvállalásra jogosult, vagy arra meghatalmazott személy vehet részt a tárgyaláson. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni és ajánlatkérő képviselőjének a tárgyalás megkezdésekor
át kell adni. Ajánlatkérő a Kbt. 101.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy végleges ajánlat
írásbeli benyújtása nem szükséges, azt a tárgyaláson kell megtennie az ajánlattevőnek. Ajánlatkérő a szerződéses feltételekről és az ellenszolgáltatás összegéről (ajánlati árról) kíván tárgyalni. Ajánlatkérő a Kbt. 88.§ (4) bekezdése szerint a tárgyalásról - a végleges ajánlati árat is
tartalmazó - jegyzőkönyvet készít, melyet a tárgyalás végeztével a tárgyaló felek aláírnak. A
jegyzőkönyv egy példánya a tárgyaláson részt vett ajánlattevő részére átadásra kerül.
21) Az első tárgyalás

időpontja:

2017. augusztus hó 25. nap 10:00 óra

helye:
Imperial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság
1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A lph. III. emelet 1. ajtó (bejárat a
Buday László utca 2. felől), tárgyaló
22) További információk
1. A Kbt. 73. § (4) bekezdése alapján érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg azoknak a
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az
ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
környezetvédelmi kérdésekben:
szociális kérdésekben:
munkajogi kérdésekben:

Földművelésügyi Minisztérium
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az
Igazságügyi Minisztérium
2. Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint lehetőséget biztosít. A Kbt. 71.§ (6)
bekezdésében foglalt esetben az ajánlatkérő egy alkalommal biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét.
3. Az ajánlatnak az elején borítólapot kell tartalmaznia az ajánlatkérő, az ajánlattevő és
az eljárás tárgyának megjelölésével.
4. Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatók.
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5. Az ajánlatban a Kbt. 66.§ (5) bekezdésének megfelelően felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza a 68. § (4) bekezdés szerinti információkat, vagyis az ajánlattevő
nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint az ellenszolgáltatás általános forgalmi
adó nélkül vett összegét (HUF). Tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozói igazolvány számát, adószámát, képviselőjének nevét.
6. A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatában, hiánypótlásában, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot
(ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47 §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó,
elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja,
hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon
okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem
megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges az üzleti titok vonatkozásában.
7. Az ajánlatban csatolni kell ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult képviselőjének a
2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláíráshitelesítéssel ellátott címpéldányát), illetve ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját,
aki az ajánlatot aláírja, vagy az aláírásra meghatalmazást ad. Természetes személy
ajánlattevő, illetőleg kapacitást biztosító személy részéről aláírási címpéldány vagy
aláírás-minta csatolása nem szükséges.
8. Az ajánlatban meghatalmazást kell elhelyezni abban az esetben, ha az ajánlatot nem a
cégjegyzésre jogosult írja alá. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító
erejű magánokiratba kell foglalni és tartalmaznia kell mind a meghatalmazó, mind a
meghatalmazott aláírását.
9. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében
foglaltak szerint.
10. Ajánlattevőnek meg kell jelölnie a Kbt. 66.§ (6) bekezdése szerint a közbeszerzésnek
azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is meg kell tenni.
11. Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia, lehetőleg ebben a sorrendben:
Az ajánlat elektronikus példánya (lezárt borítékban, lefűzve)
Borítólap (iratminta szerint)
Tartalomjegyzék (jelen táblázat szerint)
Felolvasólap (iratminta szerint)
Nyilatkozat üzleti titokról a Kbt. 44.§ (1) bekezdése szerint (iratminta szerint)
Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult képviselője részéről, aki az ajánlatot aláírja, vagy az aláírásra meghatalmazást ad
Meghatalmazás (adott esetben, iratminta szerint)
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) bekezdése alapján (iratminta szerint)
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (4) bekezdése alapján (iratminta szerint)
Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján (iratminta szerint)
Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont b) alpontja és a 10. § (1)
bekezdés g) pont gb) alpontja alapján a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében (iratminta szerint)
Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján
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(iratminta szerint)
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bekezdése alapján (iratminta szerint)
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13.§ szerinti nyilatkozat (iratminta szerint)
Folyamatban lévő változás-bejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (adott esetben)
12. Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához kell rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni,
vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írnia, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlat oldalszámozása egygyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy
képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot
és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az 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.
13. Az ajánlatot 1 db írásbeli eredeti és 1 db elektronikus másolati példányban kell benyújtani. Az elektronikus másolati példányt az írásbeli eredeti példányról készített, jelszó nélkül olvasható *.pdf kiterjesztésű fájlban, lezárt CD vagy DVD lemezen kell benyújtani. Amennyiben az írásbeli eredeti és az elektronikus másolati példány között eltérés van, az írásbeli eredeti példány tartalma az irányadó.
14. Az ajánlatot zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagolás akkor minősül nem
zártnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat valamely példánya kivehető. A
csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: AJÁNLAT - 2017. évi Nemzeti Vágta
rendezvény megszervezése és lebonyolítása vállalkozási szerződés keretében - Az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani TILOS!
15. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is
benyújtható. Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban
történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául
szolgál (pl. bankgarancia, kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Nem elektronikus
úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy
eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát
kell tartalmaznia.
16. Kiegészítő tájékoztatás kérése írásban, a felhívás 14. pontjában megjelölt címen és
egyidejűleg a dr.halasz.erik@imperialkft.hu e-mail címre megküldött elektronikus levélben lehetséges a Kbt. 56. §-a szerint. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt.
114.§ (6) bekezdése szerint adja meg. Ajánlatkérő ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3. napot, feltéve hogy a kérdések ajánlatkérőhöz az
ajánlattételi határidőt megelőző 5. napig megérkeznek.
17. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős
fordítását is elfogadja. Ez esetben ajánlattevőnek nyilatkozatot kell becsatolnia, hogy
az ajánlatban benyújtott valamennyi idegen nyelvű dokumentum magyar fordítása az
eredetivel mindenben megegyezik.
18. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő tekintetében az aktuális magyarországi idő az irányadó.
19. Az ajánlattétel valamennyi költsége és az ajánlat határidőre történő benyújtásának kötelezettsége az ajánlattevőt terheli.
20. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem követeli meg és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
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21. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése értelmében
központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés,
illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem
minősül átlátható szervezetnek. Átlátható szervezetnek a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott szervezetek
minősülnek. A szerződésben a nyertes ajánlattevő nyilatkozatot köteles tenni arról,
hogy átlátható szervezetnek minősül.
22. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
23. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. augusztus hó 11. nap.

Készítettem és ellenjegyzem:

SZERZŐDÉSTERVEZET
Vállalkozási szerződés
- tervezet -

amely létrejött egyrészről
Magyar Lovassport Szövetség
székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
képviseli: Lázár Vilmos elnök
adószám: 18158074-2-42, mint megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő – ,

11

másrészről a
Név
székhely:
képviseli:
cg. száma:
adószáma:
számlavezető pénzügyi intézmény neve:
bankszámlaszáma
[Ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.]
,, mint vállalkozó – a továbbiakban Vállalkozó –
együttesen szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM
Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le. A vállalkozó, mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az ajánlattételi felhívás
szerinti értékelési szempont alapján nyertes ajánlatként került kiválasztásra.
I. A szerződés tárgya
1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a 2017. évi Nemzeti Vágta rendezvény
megszervezését és lebonyolítását vállalkozási szerződés keretében.
1.2.
Vállalkozó feladatait képező rendezvényszervezési feladatok részletezését a szerződés
mellékletét képező ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint a műszaki leírás tartalmazza.
II. A szerződés időtartama
2.1. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba.
2.2. Vállalkozónak jelen szerződésben foglalt feladatai teljesítését a szerződés hatályba
lépését követően azonnal meg kell kezdenie és köteles a szerződésben írt feladatait 2017.
szeptember 15-17. határozott időpontban teljesíteni.
2.3. Vállalkozó a rendezvényszervezési feladatok során köteles figyelembe venni, illetve
betartani mindazon időpontokat, melyeket a szerződés időtartama alatt Megrendelő
meghatároz.
III. A teljesítés helye
A közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában foglaltak szerint:
1146 Budapest, Hősök tere
IV. Szerződéses ár (vállalkozói díj)
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4.1. A teljes szerződéses ár ………………… Forint+ áfa.
[Ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.] A teljes szerződéses ár tartalmazza a
rendezvényszervezés díját és költségeit is.
4.2. A szerződéses ár fix ár, amely nem módosítható. Vállalkozó a fenti vállalkozói díjért
teljes körűen vállalkozik a szerződéses kötelezettségek teljesítésére. A vállalkozói díj Vállalkozónak a jelen szerződés teljesítéséből eredő kötelezettségei teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költségét, készkiadását magában foglalja, így ezen túlmenően semmilyen
jogcímen nem jogosult megrendelőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére.
4.3. A számlázás és kifizetés pénzneme Forint.
V. Fizetési feltételek
5.1. Megrendelő előleget nem fizet.
5.2. Vállalkozó a teljesítést követően 1 db végszámlát nyújthat be.
5.3. A számla csak Vállalkozó által benyújtott teljesítésigazolás Megrendelő meghatározott
képviselője, illetve az általa meghatalmazott személy általi elfogadása (aláírása) után nyújtható be és fizethető ki és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint a számla kézhezvételét követő 30 napon belül. Megrendelő az ellenszolgáltatást saját forrásból, illetve a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumtól származó 2017. évi Nemzeti Vágta megszervezésére vonatkozó támogatásból finanszírozza.
5.4. A számla kifizetésének feltétele, hogy Vállalkozó bemutat, átad vagy megküld Megrendelőnek a terhelés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő
együttes adóigazolást, vagy arról értesíti Megrendelőt, hogy a kifizetés időpontjában szerepel
a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az együttes adóigazolás köztartozást
mutat, az azt követő eljárásra az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (6) bekezdésére tekintettel az Art. 36/A. § (3)-(4) bekezdése az irányadó.
5.5. A számla befogadásának az 5.4. pontban írt együttes adóigazolás kapcsán további feltétele, hogy Vállalkozó olyan együttes adóigazolást nyújt be megrendelő számára, amely még 30
napig érvényes.
5.6. Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult
Megrendelő fizetési késedelme esetén.
VI. Felek jogai és kötelességei
6.1. Felek a szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni. Ennek érdekében Megrendelő kapcsolattartója vagy az általa megjelölt személy(ek) rendszeres kapcsolatot tartanak fenn Vállalkozóval, aki a szerződés teljesítésének állásáról – kérésre – írásban
beszámol Megrendelő vagy kapcsolattartója felé.
6.2. Vállalkozó szavatolja, hogy jelen szerződés megkötése vagy teljesítése nem sérti harmadik személy jogait, továbbá hogy az általa alkalmazott szabadalmi oltalom alatt álló védjegyek jelen szerződés teljesítése során jogszerűen kerülnek felhasználásra.
6.3.
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti
minden kötelezettségét – ezen belül különösen a szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére irányuló tevékenységet – jelentős gyakorlattal rendelkező szakcégtől elvárható szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel végzi.
Vállalkozó kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy jelen szerződés teljesítése során Megrendelő szakmai szempontjainak messzemenő figyelembevétele mellett, a tudomására jutott
megrendelői érdekek érvényesítésével jár el.
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6.4. Megrendelő köteles Vállalkozó jelen szerződésbe foglalt feladatainak teljesítéséhez
minden segítséget megadni, így különösen a rendelkezésre álló információkat folyamatosan
átadni, illetve rendelkezésére bocsátani az azzal kapcsolatos dokumentumokat. Amennyiben a
fenti információk, dokumentumok elektronikus formában is a megrendelő birtokában vannak,
úgy azokat elektronikus úton adja át.
6.5. Felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben.
6.6. A fentiekkel összefüggésben Felek kijelentik, hogy minden, a jelen szerződés keretében Felek által egymásnak küldött értesítés e-mailben fog történni. (Csak különösen fontos
esetben telefaxon, illetve ajánlott levélben). Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételekor,
illetőleg neki történő kézbesítéskor áll be.
6.7. Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles figyelembe venni a Megrendelő előírásait, észrevételeit.
6.8.
Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni,
amely a szerződés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.
6.9. Vállalkozó szavatol azért is, hogy az általa nyújtott szolgáltatások, valamint azok
eredményei az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban meghatározottaknak mindenben megfelelnek, továbbá jogtiszták (per-, teher- és igénymentesek), valamint, hogy Vállalkozó mindazon jogokkal rendelkezik, amelyek a szolgáltatások, és azok
eredményeinek jogszerű átadását lehetővé teszik.
6.10. Vállalkozó – az általa, illetve jelen szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozója által
teljesítendő szolgáltatás tekintetében – a szerződés tárgyával kapcsolatos minden szerzői jogi,
szabadalmi és egyéb, harmadik fél által történő követelés kielégítését magára vállalja, attól
Megrendelőt mentesíti.
6.11. Vállalkozónak kártalanítania kell Megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden
olyan igény esetén, amely licenc, szabadalom, védjegy és ipari vagy használati minta oltalmak alá eső, továbbá egyéb, szellemi alkotásokra vonatkozó jogok megsértéséből származik.
6.12. Vállalkozó, amennyiben a vonatkozó eljárásjogi szabályok lehetővé teszik félként,
egyébként beavatkozóként vesz részt minden, Megrendelő ellen a szerződés következtében
szabadalombitorlás vagy szerzői jog sértése miatt indított eljárásban, vagy választása szerint
azt peren kívül egyezséggel lezárja, továbbá megrendelő keletkezett indokolt és igazolt költségeket megtéríti vagy magára vállalja.
6.13. Vállalkozó elfogadja, hogy a termékek, eszközök, alapanyagok beszerzésénél érvényesíti a környezeti szempontokat.
6.14. Vállalkozó szerződéses feladatait saját maga által és/vagy alvállalkozó(k) bevonásával
köteles teljesíteni. Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül
felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért.
6.15. Vállalkozó csak akkor jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére, amennyiben azt az
ajánlatában jelezte. Ezzel összefüggésben Vállalkozó köteles alvállalkozóját/alvállalkozóit
tájékoztatni, hogy a közöttük fennálló szerződés közbeszerzés közvetlen megavalósításához
kapcsolódik, továbbá arról is, hogy a szerződés és ennek teljesítése az Art. 36/A. §-a alá tartozik.
Amennyiben a fenti kötelezettségét elmulasztja, annak valamennyi következményét
Vállalkozónak kell viselnie.
6.16. Megrendelő csak Vállalkozóval áll szerződéses kapcsolatban, az alvállakozókkal nem.
6.17. Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy
meghatározott alvállalkozó igénybevétele a jelen szerződés tárgya szerinti szolgáltatás sajátos
tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor
meghatározó körülménynek minősült.
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6.18. Vállalkozó jótáll azért, hogy a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozó rendelkezik
minden olyan képesítéssel, engedéllyel, jogosítvánnyal, amely a rá vonatkozó szerződéses feladatok teljesítéséhez szükséges.
6.19. Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartama alatt a teljesítéshez igénybe vett alvállalkozóival megfelelő kapcsolatot fenntartani, esedékes követeléseiket határidőben kielégíteni.
6.20. A vállalkozó a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a másik
fél tulajdonát képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat stb. tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy bárminemű a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem
teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére, kivéve, ha arra jogszabály felhatalmazást ad. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha bármelyik fél a
tudomására jutó ilyen információkat a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja.
6.21. Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek [Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, belső
ellenőrzési szervezetek] feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály
szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
6.22. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó
köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az
ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.
6.23. Megrendelő hozzájárulását adja, hogy nevét Vállalkozó – megfelelő teljesítés esetén –
referencia listájában szerepeltesse.
6.24. Megrendelő vállalja, hogy – felkérése esetén – Vállalkozó tevékenységére vonatkozóan referenciát állít ki, amennyiben Vállalkozó teljesítése szerződésszerű volt.
6.25. Megrendelő köteles a szerződésszerűen felajánlott teljesítést átadás- átvételi igazolással átvenni, majd ezt követően 5 napon belül tartalmát megvizsgálni.
6.26. Amennyiben Megrendelő a teljesítést nem tartja megfelelőnek, abban az esetben Vállalkozó köteles a számára eljutatott írásbeli hibajegyzéknek megfelelően a lehető legrövidebb
határidőn belül módosítani. Megrendelő kijelenti, hogy a teljesítés átvételét indokolatlan nem
tagadhatja meg.
6.27. Vállalkozó teljesítése hibásnak minősül különösen, ha tárgyi tévedést tartalmaz, nem
felel meg az egyezetett koncepciónak terjedelemben, tartalmában vagy megvalósítás szervezésében.
6.28. Megrendelő jogosult a szerződés teljesítését figyelemmel kísérni, ellenőrizni. Kérésére
Vállalkozó köteles rendelkezésre állni, a menet közben elkészült dokumentumokat bemutatni.
VII. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek
7.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének
teljesítését elmulasztja.
7.2.
Vállalkozó nem teljesítése (a szerződés teljesítésének a vállalkozónak felróható okból
történő lehetetlenné válása, meghiúsulása, illetőleg a szerződés teljesítésének Vállalkozó általi
megtagadása) esetén Megrendelő a nettó szerződéses ár 30%-ának megfelelő meghiúsulási
kötbérre jogosult Forintban. Megrendelő szintén jogosult a meghiúsulási kötbérre, ha jelen
szerződés 10.5. pontjában meghatározottak szerint Megrendelő a szerződéstől eláll, illetve a
szerződést a megrendelő rendkívüli felmondással megszünteti.
7.3. Megrendelő a felmerülő kötbért minden esetben kiszámlázza, és azt Vállalkozó köteles 8 (nyolc) napon belül Megrendelő részére egy összegben, teljes egészében megfizetni.
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7.4. Megrendelő fenntartja a jogát, hogy a kötbért meghaladó kárát Vállalkozóval szemben
érvényesítse.
7.5. Vállalkozó a Megrendelőnek vagy harmadik személynek okozott károkért a Ptk. kártérítési szabályai alapján tartozik felelősséggel.
7.6. Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről vagy igényeiről, mely/melyek
Megrendelőt a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik.
VIII. Szerződésmódosítás
A szerződés módosítása, felek egyező akarata esetén kizárólag írásban lehetséges, és a
módosításra a Kbt. 141.§-ában foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni.
IX. Érvényesség, részleges érvénytelenség
Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

X. A szerződés megszűnése
10.1. Jelen szerződés megszűnik jelen szerződésben foglalt feladatok hiánytalan és hibátlan
teljesítésével.
10.2. A szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető.
10.3. A közös megegyezésen, illetve a szerződésteljesítéssel történő megszűnésén
túlmenően a felek a szerződést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is
megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha
–
a másik fél szándékosan vagy kirívóan gondatlanul a szerződést annak lényegi
feltétele tekintetében súlyosan megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a
jogviszony további fenntartását nem teszi lehetővé;
–
a másik fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem
teljesítette, s erre a másik fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt
el;
–
Vállalkozó ellen csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott
tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére;
–
bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség;
–
a másik fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás
megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján;
–
Vállalkozó fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján
megállapítja;
–
Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza.
10.4. Bármelyik fél által bármely okból történő felmondás esetén a fizetések a felmondási
idő lejártáig, illetőleg a szerződés hatályának megszűnéséig nyújtott szolgáltatásokért
teljesítendők, és a Felek egymással elszámolnak.
10.5. Megrendelő jogosult jelen vállalkozási szerződést minden indokolási kötelezettség
nélkül legkevesebb 8 napos felmondási határidővel felmondani. A felmondási idő kezdő napja
a felmondás kézbesítését követő első nap. Kézbesítési vélelem esetén a másodszori sikertelen
kézbesítés napjától számított ötödik napon kell a nyilatkozatot kézbesítettnek tekinteni.
10.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból
történő megszűnése esetén Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket,
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bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a szerződés megszűnésének napján a
megrendelő részére visszaszolgáltatja, amennyiben erre Megrendelő igényt tart.
10.7. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé
teszi és a 10.9. pont szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
10.8. A Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
a)
a vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b)
a vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
10.9. A Kbt. 136. § (1) bekezdés alapján a Vállalkozó
a)
nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti.
10.10. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján a megrendelő köteles a szerződést felmondani,
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a vállakozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és
ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
XI. Alkalmazandó jog
Jelen szerződést a Magyarország jogrendje szerint kell értelmezni. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Kbt. és a Ptk. rendelkezéseit kell figyelembe venni.
XII. Eljárás jogvita esetén
Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a tagok békés úton
kísérelnek megoldani. Amennyiben a vita békés rendezése az egyeztetés során meghiúsul,
úgy a tagok kötelezik magukat, hogy a jogvita eldöntésére a bírósági eljárást a Polgári
Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság
előtt indítják meg.
XIII. Megrendelő részéről a kapcsolattartó, illetve Vállalkozó kapcsolattartója
13.1. Megrendelő kapcsolattartója:
Név: ……………………………………………………………………………………
Tel: …………………………………………………………………………………….
[Szerződéskötéskor töltendő ki.]
13.2. Vállalkozó kapcsolattartója:
Név: …………………………………………………………………………………….

17

Tel: ……………………………………………………………………………………..
[Ajánlattevő által kitöltendő.]
XIV. Egyéb
14.1. Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. határozat alapján az Állami
Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.
14.2. A szerződés teljesítése során keletkező bármilyen szellemi alkotáshoz fűződő (szerzői
jogi, iparjogvédelmi, stb.) jog Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezi, a vagyoni jogok
Megrendelőt illetik meg, aki ezeket (fel)használhatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása szerint átengedheti, átruházhatja földrajzi vagy bármely más korlát nélkül. A vagyoni jogok ellenértékét Felek a vállalkozói díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették.
14.3. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt
kezelendők:
– Ajánlattételi felhívás,
– Közbeszerzési dokumentáció
– Vállalkozó ajánlata.
14.4. A jelen szerződés 14.3. pontja szerinti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma
között ellentmondás van, akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak
rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek.
14.5. A tartalmuk közötti ellentmondás esetén a dokumentumok felsorolásuk sorrendjében
irányadóak.
14.6. Jelen szerződés 6 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés
4 db eredeti példánya Megrendelőt és 2 eredeti példánya pedig Vállalkozót illeti meg.
14.7. Alulírott Felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag
aláírták.

Budapest, 2017.. ………………..

……………………………………..
Megrendelő

…………………………………………
Vállalkozó
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IRATMINTÁK

BORÍTÓLAP

AJÁNLAT
Az eljárás tárgya:
„2017. évi Nemzeti Vágta rendezvény megszervezése és lebonyolítása vállalkozási szerződés
keretében”
Ajánlatkérő:
Magyar Lovassport Szövetség
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Ajánlattevő:

Neve
Címe
Telefonszáma
Telefax száma
E-mail címe
A tárgyban érintett
kapcsolattartó neve
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FELOLVASÓLAP

Az eljárás száma: IT-1000.
Az eljárás tárgya: 2017. évi Nemzeti Vágta rendezvény megszervezése és lebonyolítása vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Magyar Lovassport Szövetség (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)

Ajánlattevő
neve:
székhelye (lakóhelye):
cégjegyzékszáma (egyéni vállalkozói igazolvány száma):
adószáma:
képviselő neve:

Ellenszolgáltatás összege általános forgalmi adó nélkül:

.................................................................... Ft/hó, azaz
........................................................................................................... forint/hó

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a Kbt. 44.§ (1) bekezdése alapján
Az eljárás száma: IT-1000.
Az eljárás tárgya: 2017. évi Nemzeti Vágta rendezvény megszervezése és lebonyolítása vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Magyar Lovassport Szövetség (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)
1.)
Alulírott
………………………………………,
mint
az
ajánlattevő
......................................... (székhely: ..........................................) cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általunk benyújtott ajánlat elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát
megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését.*
Az üzleti titkot tartalmazó, ajánlattól elkülönített irat ……..… számozott oldalt tartalmaz.
Az alábbi indokolásban részletesen alátámasztjuk, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számunkra aránytalan sérelmet: **
…………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………
……
2.)
Alulírott
………………………………………,
mint
az
ajánlattevő
......................................... (székhely: ..........................................) cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz.*
* Kérjük az 1.) vagy a 2.) pont kitöltését.
** A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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MEGHATALMAZÁS
Az eljárás száma: IT-1000.
Az eljárás tárgya: 2017. évi Nemzeti Vágta rendezvény megszervezése és lebonyolítása vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Magyar Lovassport Szövetség (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)
Alulírott ..................................................., mint a .................................................... (székhely:
....................................) ajánlattevő/kapacitást biztosító szervezet (törölje a feleslegeset) cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során meghatalmazom
………………………………….............……………..…..-t (lakcím: ............................., személyi igazolványszám: ......................................) az alábbiakra:*








jelen közbeszerzési eljárásban történő meghatalmazotti képviseletre,
az ajánlat részét képező iratok aláírására,
információk megadására,
a tárgyaláson való ajánlattevői képviselete,
hatályos jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására,
a szerződés megkötésére, amelyet jelen meghatalmazás aláírásával kötelezőnek ismerek el
….............................................................................…….

(* a jogosultságok körét kérjük adott esetben kibővíteni/ leszűkíteni/ pontosítani, a meghatalmazás terjedelmének magából az iratból kétséget kizáróan megállapíthatónak kell lennie)
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………….....……………….
meghatalmazó (cégszerű) aláírása

………………………………..
meghatalmazott aláírása

Előttünk mint tanúk előtt:

....................................................
aláírás

....................................................
aláírás

....................................................
lakcím

....................................................
lakcím

....................................................
személyi igazolványszám

....................................................
személyi igazolványszám
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Nyilatkozat
a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján

Az eljárás száma: IT-1000.
Az eljárás tárgya: 2017. évi Nemzeti Vágta rendezvény megszervezése és lebonyolítása vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Magyar Lovassport Szövetség (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)

Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) a
fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívás feltételeit megismertük, megértettük és azokat elfogadjuk. Nyertességünk esetén kötelezettséget vállalunk a
szerződés megkötésére és teljesítésére a tárgyalások befejezésekori tartalommal és ellenszolgáltatási összeg fejében.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat
a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján

Az eljárás száma: IT-1000.
Az eljárás tárgya: 2017. évi Nemzeti Vágta rendezvény megszervezése és lebonyolítása vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Magyar Lovassport Szövetség (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)

Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) a
fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.) értelmében vállalkozásunk
□ mikrovállalkozás
□ kisvállalkozás
□ középvállalkozás
□ nem tartozik a Kkvt. hatálya alá

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján
(nyilatkoznia szükséges alvállalkozónak és más szervezetnek is)

Az eljárás száma: IT-1000.
Az eljárás tárgya: 2017. évi Nemzeti Vágta rendezvény megszervezése és lebonyolítása vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Magyar Lovassport Szövetség (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)

Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) a
fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy ajánlattevő nem tartozik a jelen közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, azaz nem áll fenn vele szemben a Kbt. 62.§ (1)
bekezdés g)-k) és m) és q) pontjaiban felsorolt kizáró okok egyike sem.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont b) alpontja és a 10. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontja alapján a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

Az eljárás száma: IT-1000.
Az eljárás tárgya: 2017. évi Nemzeti Vágta rendezvény megszervezése és lebonyolítása vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Magyar Lovassport Szövetség (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)

Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) a
fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy
1) ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek, *
2) ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét az alábbiak szerint mutatom be:*
........................................ (név) ........................................ (állandó lakóhely)
........................................ (név) ........................................ (állandó lakóhely)
........................................ (név) ........................................ (állandó lakóhely)
........................................ (név) ........................................ (állandó lakóhely)
3) ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonos azonban
nincs. *

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás
*Kérjük a megfelelő pontot aláhúzni, a 2. pont aláhúzása esetén a hivatkozott törvény szerinti tényleges tulajdonosok nevét, állandó lakóhelyét kérjük megadni.
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Nyilatkozat
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján
(akkor is nyilatkozni kell, ha alvállalkozó nem kerül megjelölésre az ajánlatban)

Az eljárás száma: IT-1000.
Az eljárás tárgya: 2017. évi Nemzeti Vágta rendezvény megszervezése és lebonyolítása vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Magyar Lovassport Szövetség (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)

Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) a
fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez
nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat
a Kbt. 66.§ (6) bekezdése alapján

Az eljárás száma: IT-1000.
Az eljárás tárgya: 2017. évi Nemzeti Vágta rendezvény megszervezése és lebonyolítása vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Magyar Lovassport Szövetség (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)

Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) a
fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az ajánlattevő a következő szerint jelöli
meg
1) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni:
Sorszám

a közbeszerzésnek azon része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni

1.
2.
3. (stb.)

2) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat:
Sorszám
(a fenti táblázat
sorszámozásával
megegyezően)

Az alvállalkozó
székhelye (címe)

neve
1.
2.
3. (stb.)

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás
A nyilatkozatot - egyik vagy mindkét táblázatot áthúzva - akkor is csatolni kell az ajánlatban, ha a közbeszerzésnek nincs olyan része, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni vagy az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozók az ajánlat benyújtásakor még nem ismertek.
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Nyilatkozat
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13.§ alapján

Az eljárás száma: IT-1000.
Az eljárás tárgya: 2017. évi Nemzeti Vágta rendezvény megszervezése és lebonyolítása vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Magyar Lovassport Szövetség (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)

Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) a
fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az ajánlattevővel kapcsolatban változásbejegyzési eljárás
□

nincs folyamatban*

□

folyamatban van, erre tekintettel csatolom a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.*

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás

*Kérjük a megfelelőt megjelölni!
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