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1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon (e-mail):
Váci Városfejlesztő Kft.
2600 Vác, Köztársaság út 34.
Telefon: 06-27/510-107
E-mail: info@vacholding.hu
2. A versenyeztetési eljárás fajtája:
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli versenyeztetési eljárás. Jelen eljárás a 2015. évi
CXLIII. közbeszerzésről szóló törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozik,
tekintettel arra, hogy az eljárás becsült értéke nem éri el a nemzeti értékhatárt.
3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési
helye és pénzügyi feltételei:
Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen, egyidejűleg, elektronikus úton bocsátja pályázók
rendelkezésére. A pályázati felhívás közzétételre kerül a www.vac.hu és a www.vacholding.hu
honlapokon.
4. A beszerzés tárgya és részletes leírása:
Tárgya: Gépjármű szerviz szolgáltatás beszerzése
Mennyisége: Összesen 18 db gépjármű (mely darabszám változhat a szerződés időtartama
alatt).
Váci Városfejlesztő Kft. tulajdonában és használatában levő földmunkagép, személy és
tehergépjárművek, jótállási időn túli folyamatos, általános szervizelésére, karbantartására és
műszaki vizsgáztatási feladatainak elvégzésére karosszériajavítási és autóvillamosság javítási
feladatok, hidraulika rendszer javítási feladatok elvégzése eredményfelelősséggel. Pályázó
feladata az alkatrészek és egyéb anyagok biztosítása.
Ajánlattevő által ellátandó feladatok a szerződésteljesítése során különösen:
Általános szerviz szolgáltatások ellátása
Műszaki vizsgára történő felkészítés, és teljes körű ügyintézés
ÁLTALÁNOS SZERVIZ keretében elvégzendő feladatok:
-

Kuplung és ékszíj vizsgálat,
Futómű és fékátvizsgálás (fékfolyadék utántöltés, csere),
Kormánymű ellenőrzés,
Izzó csere, fényszóró beállítás,
Szezonális átvizsgálás,
Levegő, olaj és üzemanyagszűrő, pollenszűrő csere,
Vízpumpa javítása vagy cseréje,
Hűtőfolyadék szint ellenőrzése, utántöltése (beállítással),
Féltengely, csukló és gumiharang csere,
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- Lengéscsillapító szerviz és teljes körű javítás cserével,
- Motor és hengerfej javítás,
- Motorolaj és váltóolaj csere.
Futómű beállítás, gumiabroncs centrírozás csere:
-

Futómű állapotfelmérés vizsgálattal,
Futómű első és hátsó tengelyének beállítása,
Gumiszerviz, illetve abroncs és autógumi javítás,
Abroncs-szerelés centrírozással,
A meglévőn nyári, téli gumigarnitúra csere, beállítással.

Műszaki vizsga, felkészítés:
-

Futómű (hajtáslánc) erőátvitel ellenőrzése, felkészítése,
Fékrendszer, fékhatás méréssel, ellenőrzése, felkészítése,
Gumiabroncsok, keréktárcsák ellenőrzése, felkészítése,
Lengéscsillapítók mérése, felkészítése,
Kipufogó rendszer ellenőrzése,
Világítási és irányjelző rendszer ellenőrzése, felkészítése,
Utastér, szélvédő ellenőrzése,
Vizsgáztatás lebonyolítása

Egyéb szerviz keretében elvégzendő feladatok:
- Klíma rendszer időszakos szervizelése,
- Gépjármű diagnosztikai szerviz mérések, szabályozások elvégzése
Egyéb javítási feladatok:
- Karosszéria javítási feladatok elvégzése,
- Autóvillamosság javítási feladatok elvégzése,
- Hidraulika rendszer javítási feladatok elvégzése.
Pályáztató tulajdonában és/vagy használatában levő személy és tehergépjárművek jótállási időn
túli folyamatos/általános szervizelésének, karbantartásának, eseti kis- és nagyjavításának,
gépjármű diagnosztikai felülvizsgálatának, és műszaki vizsgára való felkészítésének, és
vizsgáztatásának ellátását eredményfelelősséggel. Pályázó feladata a szükséges alkatrészek és
egyéb anyagok biztosítása.
A gépkocsik egyéb paramétereire vonatkozó adatok:
Ssz.
1
2

Gyártmány

Típus

Keresked
elmi
leírás

Volkswagen Transporter Doka
Renault

SB

Clio Van
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HengerűrHajtóa
tartalom
nyag
(cm3)

Megnevezés

Gyártá
si év

ktgk.

1999

2370

Diesel

ktgk.

2002

1461

Diesel

3

Renault

CLIO 1.2

szgk.

2004

1149

Benzin

4

Renault

CLIO 1.5
SOCIETE

ktgk.

2005

1461

Diesel

5

Renault

B

Clio

szgk.

2007

1461

Diesel

6

Ford

PT2

Connect
Van

ktgk.

2007

1753

Diesel

7

Citroen

A

Nemo

ktgk.

2008

1399

Diesel

8

Renault

D

Master

ktgk.

2010

2464

Diesel

9

Renault

D

Master

ktgk.

2010

2464

Diesel

10

Peugeot

Y

Boxer

ktgk.kátyúzó*

2011

2198

Diesel

11

Renault

MB

Master

ktgk.

2012

2229

Diesel

12

Hyundai

H-1 SR TRUCK

ktgk.

2003

2476

Diesel

13

Isuzu

NLR

NLR

ktgk.

2010

2999

Diesel

14

Opel

F7

Vivaro

ktgk.

2007

1995

Diesel

15

Kia

K 2700 DOUBLE
CAB

ktgk.

2001

2665

Gázolaj

16

Renault

W

Kangoo

ktgk.

2012

1461

Gázolaj

17

Ford

PT2

Connect
Van

ktgk.

2013

1753

Gázolaj

18

Nissan F24

CABSTAR

kosaras
autó*

2009

2488

Diesel

* A speciális berendezés, felépítmény szervizelése nem része a jelen eljárásnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a gépjárművek tájékoztató jellegűek, azok száma, típusa
a szerződés időtartama alatt változhat. A változásról Ajánlatkérő a változás bekövetkezését
követő 8 napon belül írásban tájékoztatja nyertes ajánlattevőt.
Pályázó a műszaki vizsgáztatási tevékenység körében kizárólag a hatályban lévő hatósági
díjakat számolhatja fel.
Pályázó vállalja, hogy elsőbbséget biztosít a megrendelő részére a megrendelő által bejelentett
szolgáltatási igény esetén.
Pályázó vállalja, hogy jelen szerződés keretében az alábbi határidőkön belül elvégzi az
Pályáztató által megrendelt szolgáltatásokat:
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-

a fődarab megbontással nem járó javítások, technikai kiszolgálások: 2 munkanapon
belül;
a fődarab megbontásával járó munkák: 5 munkanapon belül,
műszaki vizsgáztatás: felkészítéstől a sikeres vizsgáig 1 héten belül

Pályáztató felhívja Pályázók figyelemét, hogy a gépjárművek száma változhat a szerződés ideje
alatt.
5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a versenyeztetési eljárást
lefolytatják:
Vállalkozási keretszerződés.
6. A szerződés időtartama, teljesítés helye:
Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye
Szerződés időtartama: határozott idejű. Felek a vállalkozási keretszerződést a szerződés
aláírását követő 12 hónapra kötik vagy a szerződéses keretösszeg (10 000 000 Ft)
kimerüléséig. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszeg kimerítésére. Ezen
okból nyertes pályázó semminemű igényt nem érvényesíthet Ajánlatkérővel szemben.
7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Finanszírozási mód: utófinanszírozás.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő a fedezetet részben saját forrásból biztosítja.
Számlázás: Nyertes ajánlattevő havonta jogosult számla benyújtására.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítésigazoással igazolt szerződésszerű
teljesítést követően átutalással fizeti meg a Ptk. 6:130. § (1) – (2) rendelkezései alapján 30
napon belül.
Az ajánlat, a számlázás, az elszámolás és a kifizetés pénznem: HUF.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Vonatkozó jogszabályok különösen:
• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.
• A behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény.
8. Az ajánlatok bírálati szempontja:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
Rezsióra díj (nettó HUF)
Teljes körű átvizsgálás óradíja (nettó HUF)
Karosszéria javítási Rezsióra díj (nettó HUF)
Autóvillamosság javítási Rezsióra díj (nettó HUF)
Hidraulika rendszer javítási Rezsióra díj (nettó HUF)
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Csere alkatrészek vonatkozásában vállalt jótállás:
• fődarab megbontásával járó javítás esetén (hónap)
• fődarab megbontásával nem járó javítási munka esetén (hónap)
9. Annak meghatározását, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív)
ajánlatot, valamint a részajánlattételi lehetőségre vonatkozó előírás:
Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé a részekre történő
ajánlattételt, és ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.
Alkalmassági kritériumok, kizáró okok:

10.

Az eljárásban az lehet pályázó, aki nem áll az alábbi kizáró okok hatálya alatt:
a) A pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé
adótartozással nem rendelkezik.
b) Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyében összeférhetetlenségi ok nem
áll fenn (3. sz. melléklet)
c) a beszerzés tárgyából: gépjárművek szervizeléséből származó árbevétele az elmúlt 12
hónapban összességében elérte a nettó 6 000 000 Ft-ot.
A csatolandó dokumentumok tekintetében az ajánlatkérő valamennyi pályázó részére a
hiánypótlás lehetőségét biztosítja.
A megkövetelt igazolási mód:
-

11.

Nemzeti Adó és Vámhatóság által kiállított nullásigazolás, vagy KOMA igazolás
(10.1.1.a)
összeférhetetlenségi nyilatkozat (3. sz. melléklet)
Pályázó a pályázatában nyilatkozik az elmúlt 36 hónapban végzett, a beszerzés
tárgyával egyező referenciájáról (szerződés tárgya, a teljesítés időtartama, a szerződő
partner neve, annak elérhetősége, a szerződés nettó összege) (5. sz. melléklet)
Annak meghatározása, hogy Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít-e:

Ajánlatkérő teljeskörűen biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő a korábban megjelölt
hiányra nem rendel el újabb hiánypótlást. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás
során már nem pótolható.
A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást Ajánlatkérő a többi
ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevő részére megküldeni,
megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.
A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az Ajánlatkérő
Dokumentumok és a jogszabályok előírásainak.
A hiánypótlás során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet.
Hiánypótlás során az ajánlattevő az értékelési szempontokra tett megajánlásait nem
módosíthatja. Amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására
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határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve
Ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.
Ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban
nem szereplő hiányt észlelt. Nem köteles Ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni, ha a
hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be
az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
Ajánlatkérő kizárólag csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében
szükséges.
A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:
• nem járhat a verseny tisztaságára, átláthatóságára, nyilvánosságára, egyenlő
bánásmódra, esély egyenlőségre, jóhiszeműségre, tisztesség követelményeire, a
hatékony és felelős pénzgazdálkodásra, a joggal való visszaélés tilalmára vonatkozó
alapelvek sérelmével, és
• során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses
kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó
dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó
hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott
költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható,
kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak
értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló
sorrendet nem befolyásolja.
Ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása az
ebben a pontban foglaltaknak megfelel. A 3. vagy 6. bekezdésben rögzített előírások megsértése
esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben
teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során.
12.

Az ajánlattételi határidő:
2022. május 16. 12:00 óra

Az ajánlatoknak ezen határidőig Ajánlatkérő rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből
származó bárminemű késedelem az ajánlattevő felelőssége.
13.

Az ajánlat benyújtásának módja:

Az ajánlatot 1 pld szkennelt formában kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig
seres.csaba@vacholding.hu, kiss.bettina@vacholding.hu és info@vacholding.hu e-mail
címekre.
14.

Kiegészítő tájékoztatás:
1. Kiegészítő tájékoztatást az érdekelt gazdasági szereplők kérhetnek, melyeknek
legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző 3. munkanapig kell beérkezniük
Ajánlatkérőhöz (képviseletében eljáróhoz). Ajánlatkérő a határidőben beérkezett
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kiegészítő tájékoztatást legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 1 munkanappal
válaszolja meg.
2. A versenyeztetési eljárással kapcsolatban felmerülő kérdéseket kizárólag írásban a
seres.csaba@vacholding.hu, kiss.bettina@vacholding.hu és info@vacholding.hu email címekre lehet benyújtani strukturált, sorszámozott formában.
3. A megválaszolt kérdések a kérdező felfedése nélkül kerülnek közzétételre a
www.vac.hu és a www.vacholding.hu honlapokon. A kiegészítő tájékoztatások
figyelemmel kísérése Pályázó felelőssége.
4. A Ajánlatkérő a pályázat értelmezését és feltételeit tisztázó kérdéseket és az azokra adott
válaszokat a kérdező személyének megjelölése nélkül közzéteszi a www.vac.hu és a
www.vacholding.hu honlapokon.
5. A pályázattal kapcsolatos kérdéseket az előző pontokban meghatározott módon és
időpontig fogadja a Ajánlatkérő. Ettől eltérő módon vagy a határidő után benyújtott
kérdéseket nem köteles a Ajánlatkérő megválaszolni.
15.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

30 nap, a pályázatok bontásától számítva.
16.

Az eredmény közlésének módja:

Az eljárást lezáró döntést követően kerül kiküldésre a pályázatok érvényességét,
érvénytelenségét és a nyertest tartalmazó tájékoztató. Az eljárás ezen tájékoztató kiküldésével
zárul. Ezt követően kerül megkötésre a nyertessel a szerződés.
17.

Egyéb információk:
1. Formai előírások:
• a pályázatot pályázóknak elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a
dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek
megfelelően elkészítenie és benyújtania:
• az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő
a szöveget, vagy számokat, vagy képe(ke)t tartalmazó oldalakat számozni, az üres
oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet
számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes
oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes
iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet
hivatkozni.
• az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
• a pályázatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az
adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak cégszerűen vagy olyan
személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos
meghatalmazást kaptak;
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• A pályázatokat a felhívás 10. pontjában megadott e-mail címekre közvetlenül kell
megküldeni a pályázati határidő lejártáig.
2. A pályázatnak pályázati lapot kell tartalmaznia. (1.sz. melléklet)
3. A pályázat eredményét Váci Városfejlesztő Kft. Beszerzési Bizottsága állapítja meg. A
Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján a Ajánlatkérő kiköti, hogy Ajánlatkérő nem köteles
a legkedvezőbb árat benyújtó Pályázóval szerződést kötni.
4. A Ptk. 6:75. § (1) alapján Ajánlatkérő a pályázati határidő lejártáig visszavonhatja
pályázatát. Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy az eljárást bármikor, indoklás
nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.
5. Szerződéskötés tervezett ideje: a pályázatok bontásától számított 30 napon belül.
6. Az eljárás során felmerülő, pályázati felhívásban nem szabályozott kérdések
tekintetében a Ptk. (2013. évi V. törvény) rendelkezései az irányadók, így különösen a
Ptk. 6:74.§-6:76.§ előírásai.
18.

Pályázati felhívás közzétételének napja:

2022. május 06.
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1. számú melléklet

Felolvasólap

Gépjármű szerviz szolgáltatás beszerzése

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Adószáma:
Cégjegyzékszáma:
Bankszámlaszáma:
Kapcsolattartó
neve:

személy

Kapcsolattartó
postacíme:

személy

Kapcsolattartó
telefonszáma:

személy

Kapcsolattartó személy email címe:

Ajánlati ár:
Rezsióra díj (nettó HUF)

nettó ……… ,-Ft

Teljes körű átvizsgálás óradíja (nettó
HUF)

nettó ……… ,-Ft

Karosszéria javítási Rezsióra díj (nettó
HUF)

nettó ……… ,-Ft

Autóvillamosság javítási Rezsióra díj
(nettó HUF)

nettó ……… ,-Ft
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Hidraulika rendszer javítási Rezsióra
díj (nettó HUF)

nettó ……… ,-Ft

Csere alkatrészek vonatkozásában vállalt
jótállás fődarab megbontásával járó
javítás esetén (hónap)

…… hónap

Csere alkatrészek vonatkozásában
vállalt jótállás fődarab megbontásával
nem járó javítási munka esetén (hónap)

…… hónap

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(képviselő aláírása)
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2. számú melléklet

Ajánlati nyilatkozat

Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………….…………………..............................................................
(székhely:
………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre
jogosult/meghatalmazott1 képviselője a Váci Városfejlesztő Kft., mint Ajánlatkérő által a
„Gépjármű szerviz szolgáltatás beszerzése” tárgyában kiírt beszerzési eljárás során az alábbi
nyilatkozatot teszem:
Nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meghatározott – általunk az eljárás során
megismert – dokumentumokon, információkon alapszik. A dokumentumokat megvizsgáltuk és
azt a szerződésteljesítéséhez megfelelőnek találtuk.
A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket
maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon megadott ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy
ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az ajánlattételi felhívásban megjelölt
időpontig fenntartjuk.
Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen dokumentáció mellékletét képező
szerződéstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel teljesítjük.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(képviselő aláírása)

1

Kérjük a megfelelőt aláhúzni
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3. számú melléklet

Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat

Alulírott …………………………………………………… (Pályázó neve)

A Váci Városfejlesztő Kft. (2600 Vác, Köztársaság út 34.) mint Ajánlatkérő által
kezdeményezett „Gépjármű szerviz szolgáltatás beszerzése” tárgyú közbeszerzési
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban való közreműködésem kapcsán kijelentem, hogy:
- az eljárás kapcsán velem szemben nem áll fenn összeférhetetlenség,
- funkcióim és feladataim pártatlan gyakorlásában semmilyen tény, körülmény nem
akadályoz,
- így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel
fennálló más közös érdekeim nincsenek.
Kijelentem továbbá, hogy az eljárás során a beszerzés tárgyával kapcsolatban tudomásomra
jutott információkat, adatokat, üzleti titkokat harmadik személynek, így különösen illetéktelen
személynek, szervezetnek sem az eljárás alatt, sem azt követően – jogszabályban meghatározott
kötelezettség kivételével - tudomására nem hozom.
Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem
megszegésének jogkövetkezményeiről. Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében,
minden befolyásolástól mentesen, saját kezűleg az alulírott helyen és napon írom alá.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(képviselő aláírása)
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4. számú melléklet

Nyilatkozat gazdasági társaság átláthatóságáról

Alulírott ………….. név, mint a ……………. cégnév (székhely: ……………….., adószám:
……………, pénzforgalmi számlaszám:
Bank …………….., cégjegyzékszám:
………………, képviseli: ………….. ügyvezető képviselője nyilatkozom, hogy a
…………cég neve olyan jogi személy, amely megfelel a következő feltételeknek:
a)
tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
b)
az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van,
c)
nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak,
d)
a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(képviselő aláírása)
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5.számú melléklet

Nyilatkozat a referenciáról
(minta)

A ………….. …………….. (Kft, Rt, Bt) az alábbi beszerzés tárgyának megfelelő feladatokat
végezte:

Szerződés
tárgya

Teljesítés
időtartama

Teljesítés
összege

Megrendelő
neve, címe

Kapcsolattartó
elérhetősége

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(képviselő aláírása)
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