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1. sz. melléklet 

AJÁNLATI ADATLAP1 

(FELOLVASÓLAP) 
 

1. Az Ajánlattevő 

 
 
Alulírott                                        mint a(z) 
 

 
_____________________________________________________ 

(cégnév, székhely, cégjegyzékszám, nyilvántartó bíróság) 
(a továbbiakban: Ajánlattevő) 

 
 
cégjegyzésre jogosult képviselője, hivatkozással a „Homok, sóder és föld beszállítása a 
Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, telephelyei és a kezelésében álló területek 
vonatkozásában – 2020” tárgybeli Ajánlattételi felhívásra, a(z) Ajánlattevő nevében az 
alábbi ajánlatot teszem: 
 

Értékelési szempont (nettó HUF) 

Ellenszolgáltatás nettó összege: ……………,- 

 
Az Ajánlattevő képviseletében nyilatkozom, hogy  

 az Ajánlattevő az ajánlatkérésben közölt feltételeket az ajánlatában elfogadja, 
kijelenti, hogy ellene jelenleg nem folyik végelszámolási, felszámolási, illetve 
csődeljárás vagy egyéb jogszabályban meghatározott megszüntetési eljárás, és 
az ajánlat elfogadása esetén – nyertes Ajánlattevőként – kötelezettséget vállal az 
abban foglalt kikötések maradéktalan teljesítésére; 

 az Ajánlattevő rendelkezik az ajánlatkérésben meghatározott feladatok 
ellátásához szükséges szaktudással és eszközökkel, személyi és tárgyi 
feltételekkel, valamint megfelel az Ajánlatkérésben meghatározott alkalmassági 
feltételeknek; 

 az Ajánlattevőnek adó- vagy köztartozása nincs. 
 az Ajánlattevő a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerint meghatározott 
tényleges tulajdonosa megismerhető. 
 

_________________, 2019. ________ hó ______ nap 
 
 

 (cégszerű aláírás az Ajánlattevőnél 
kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részéről)  

                                                           
1 Közös ajánlat esetén a Megállapodásban felhatalmazott ajánlattevőnek kell aláírnia. 



 
2. sz. melléklet 

AJÁNLATI ÁR RÉSZLETEZÉSE 
 

„Homok, sóder és föld beszállítása a Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, telephelyei és a 
kezelésében álló területek vonatkozásában – 2020” 

 
 

Megnevezés Mennyiség/év 
Ajánlati  

egységár (nettó)  
Ft/m3 

Ajánlati ár (nettó) 

sóder 200 m3  
homok 300 m3  
föld 300 m3  

 

Ajánlati ár összesen 
(nettó Ft):  

  

 

 

_________________, 2019. ________ hó ______ nap 
 
 
 

 (cégszerű aláírás az Ajánlattevőnél 
kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részéről)  

 



3. sz. melléklet 

 

Összeférhetetlenségi, titoktartási és felelősségi nyilatkozat 
 
 
Alulírott _________________________, mint a(z) ________________________ 
(ajánlattevő cég megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője a „Homok, sóder és föld 
beszállítása a Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, telephelyei és a kezelésében álló 
területek vonatkozásában – 2020” tárgyú, közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési 
eljárásban, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy velem szemben a Kbt. 
25. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn, 
mint kizáró körülmény. 
Egyben kötelezettséget vállalok arra, hogy a fenti tárgyú beszerzési eljárással kapcsolatban 
tudomásomra jutott adatot az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény alapján 
üzleti titokként kezelem, az eljárással kapcsolatosan tudomásomra jutott adatokat, 
tényeket, titkot megőrzöm, azt sem az eljárás befejezése előtt, sem pedig azt követően 
jogosulatlan személy tudomására nem hozom. 
Tudomásul veszem, hogy összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és 
lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak 
pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy 
az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes. 
Továbbá összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre 
jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezetként az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos 
tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha közreműködése - a megszerzett többlet-
információkra tekintettel is - az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezné. 
Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem 
megszegésének jogkövetkezményeiről. 
Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, minden befolyástól mentesen, saját 
kezűleg az alulírott helyen és napon írom alá. 
 
 
 
_________________, 2019. ________ hó ______ nap 
 
 
 

 (cégszerű aláírás az Ajánlattevőnél 
kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részéről)  



4. .sz. melléklet 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint 
gazdálkodó szervezet által tett 

NYILATKOZAT 
visszterhes szerződés megkötéséhez, ilyen szerződésen alapuló kifizetés teljesítéséhez, valamint 

költségvetési támogatás nyújtásához 
1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai (különösen a cégkivonat és az aláírási címpéldány 

alapján): 
 

Szervezet neve:  
Székhelye:  
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):  
Cégjegyzékszáma:  
Adószáma:  
Statisztikai számjele:  
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:  
Cégjegyzés módja: ÖNÁLLÓ                                 EGYÜTTES 
Tényleges tulajdonosainak neve és 
személyigazolvány száma, tulajdoni hányada, 
befolyásának és szavazati jogának mértéke: 

 

A gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy 
közvetve több mint 25%-os tulajdoni 
részesedéssel, befolyással vagy szavazati 
joggal rendelkező jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet 
neve, tulajdoni hányada, befolyása és 
szavazati jogának mértéke: 

 

tényleges tulajdonosainak természetes 
személyazonosító adatai, tulajdoni hányada, 
befolyásának és szavazati jogának mértéke: 

 

adóilletősége:  
ellenőrzött külföldi társaság-e (ehhez 
kapcsolódó egyéb szükséges adat): 

 

 
2.) Alulírott (alulírottak) az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője 

(képviselői) nyilatkozom (nyilatkozzuk), hogy az általam (általunk) jegyzett gazdálkodó szervezet 
megfelel a következő feltételeknek, ennek alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § 
(1) bek. 1. pont b) alpontja szerinti átlátható szervezetnek minősül: 
a) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
b) a szervezet 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) a szervezet 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. 

3.) Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen 
nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem (vesszük), hogy a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat 
alapján kötött szerződés semmis. 

 
Kelt: ________________________ 

______________________________ 
aláírás 



ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY VAGY ALÁÍRÁS MINTA 

 

 

 



5. számú melléklet 

N Y I L A T K O Z A T  
 

az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben teljesített munkáiról 

„Homok, sóder és föld beszállítása a Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, telephelyei és a kezelésében álló területek vonatkozásában – 2020” 
Ajánlattevő neve: 
Ajánlattevő székhelye: 
 
Alulírott _________________________, mint a(z) ________________________ (ajánlattevő cég megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi 
felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben a legjelentősebb szerinti (Kavics és 
homok és zúzott kő és aggregátum szállítása) munkáink a következőképpen alakultak: 

 

A munka megnevezése, a szerződés 
tárgya 

A teljesítés ideje 
vagy időszaka 

(tól-ig) 
(év, hónap, nap 
megadásával) 

Az ellenszolgáltatás 
nettó összege  

(a szerződés nettó 
értéke) 

(Ft-ban megadva) 

A szerződést kötő másik fél neve és 
címe és az információt adó neve 

telefonszáma 

Nyilatkozat arról, hogy a 
teljesítés az előírásoknak 

és a szerződésnek 
megfelelően teljesült 

(igen/nem) 

Olyan módon, hogy abból az 
alkalmassági követelménynek történő 
megfelelés egyértelműen 
megállapítható legyen 

év-hónap-naptól 
év-hónap-napig 
formátumban 

   

     

     

 
 
_________________, 2019. ______hó, _____nap. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részéről, vagy  
aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről



6. sz. melléklet 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Beszerzési eljárás adatvédelmi tájékoztatója 

Jelen tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek figyelembe vételével készült. 

1. Adatkezelő adatai  

Adatkezelők: Fővárosi Állat-és Növénykert  

Adatkezelő képviselője: Sárosi György (FÁNK), 

Adatkezelők postacíme: 1146 Bp, Állatkerti krt. 6-12 

Adatkezelők e-mail címe: adatvedelem@zoobudapest.com  

Adatkezelők: KözBeszTender Kft. 

Adatkezelő képviselője: dr. Orbán Krisztina (KözBeszTender Kft.) 

Adatkezelők postacíme: 1094 Bp, Ferenc Krt. 5. Fszt. 4/A. 

Adatkezelők e-mail címe: info@kozbesztender.hu  

2. Adatvédelmi tisztviselő  

Sárosi György 

E-mail: adatvedelem@zoobudapest.com  

3. Az adatkezelés jogalapja  

Az adatkezelés jogalapja:  

1. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a személyes adatok kezelésével érintett 
személy hozzájárulása. A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadása az ajánlat 
benyújtásával vagy hozzájáruló nyilatkozat benyújtásával történik. 

2. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvényben (a továbbiakban: Kbt.) 69. § (14) bekezdése alapján az ajánlatkérő jogosult a 
kizáró okok fenn nem állása és az alkalmasság megítélése céljából az ajánlatban vagy 
részvételi jelentkezésben megnevezett személyek természetes személyazonosító adatait, 
valamint képzettségre és végzettségre, szakmai gyakorlatra, szervezeti, köztestületi tagságra és 
gazdasági társaságban fennálló tagságra vonatkozó adatait kezelni. A kizáró okok fenn nem 
állásának ellenőrzése keretében - a külön jogszabályban foglalt igazolási szabályok szerint - a 
büntetlen előéletre vonatkozó adatról hatósági igazolás is kérhető. A kizáró okok hiányának 
igazolásához benyújtandó, külön jogszabályban foglalt nyilatkozat gazdasági, valamint 
szakmai kamara előtt annak tagja által tett nyilatkozat is lehet. 
 



 
4. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

Adatkezelő a beszerzési eljárással kapcsolatban természetes személyek, egyéni vállalkozók 
tekintetében (a továbbiakban: Érintett) az alábbi személyes adatokat, a beszerzési eljárás jogszerű 
lefolytatása, az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása, kizáró okok fenn nem állása, valamint az 
ajánlat értékelése, kapcsolattartás és okirati hitelesség biztosítása céljából kezeli, a beszerzési 
eljárásban benyújtott ajánlat tartalma szerint: 

4.1.  A 3.1. pont alapján kezelt személyes adatok: 

Érintett Az érintettről kezelt személyes adat 

Ajánlattevő (ha természetes személy 
vagy egyéni vállalkozó) 

Név, székhely/lakcím, nyilvántartási szám (egyéni 
vállalkozó esetén), adószám, bankszámlaszám, 
telefonszám, faxszám, e-mail cím, aláírás, további, az 
aláírási címpéldányon/aláírás mintán szereplő személyes 
adatok  

Közös ajánlattétel esetén: 
konzorciumvezető, konzorcium tag (ha 
természetes személy vagy egyéni 
vállalkozó) 

 

Név, székhely/lakcím, nyilvántartási szám (egyéni 
vállalkozó esetén), adószám, bankszámlaszám, 
telefonszám, faxszám, e-mail cím, aláírás, további, az 
aláírási címpéldányon/aláírás mintán szereplő személyes 
adatok 

Ajánlattevő képviselője Név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, 
személyigazolvány szám, aláírás, további, az aláírási 
címpéldányon/aláírás mintán szereplő személyes adatok 

Kapcsolattartó Név, beosztás, cím (lakcím/ székhely/levelezési cím), 
telefonszám, e-mail cím, faxszám, aláírás  

Ajánlattevő nyilatkozatra jogosult 
képviselője 

Név, cím, telefonszám, faxszám, e-mail cím, aláírás 

Meghatalmazott Név, lakcím, személyazonosító igazolvány szám, aláírás 

4.2.  A 3.2. pont alapján kezelt személyes adatok: 

Érintett Az érintettről kezelt személyes adat 

Ajánlattevő alkalmasságának 
igazolásában részt vevő személy 

Név, végzettség, képzettség, szakmai gyakorlat ideje, 
időszaka, önéletrajzban megadott egyéb személyes 
adatok, rendelkezésre állási nyilatkozat, aláírás 

A kizáró okok fenn nem állása és az 
alkalmasság megítélése céljából az 
ajánlatban vagy részvételi 
jelentkezésben megnevezett személyek 
természetes személyazonosító adatai 

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról 
és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. 
tv. 4. § (4) bekezdése rögzíti a természetes 
személyazonosító adatok: 

 

(4) Természetes személyazonosító adat a polgár 
a) családi és utóneve, születési családi és utóneve, 
b) születési helye, 
c) születési ideje és 



d) anyja születési családi és utóneve. 

4.3.  A beszerzési eljárásban további személyes adatok kezelésére is sor kerülhet, amennyiben az 
ajánlattevő ezeket az ajánlat részeként ajánlatkérővel közli. 

4.4.  A személyes adatok kezelésére az alábbiak szerint kerül sor: 
- A beszerzési eljárással összefüggésben keletkezett papír alapú dokumentumok iktatása 

körében az iratkezelési rendszerben rögzítésre kerülhet a név, lakcím/székhely, 
adószám/adóazonosító jel, természetes személy esetén a születési hely, idő, anyja neve. 

4.5.  Az adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik. 
4.6. A személyes adatok forrása az ajánlattevő. 
4.7.  A személyes adatokat a beszerzési eljárásban közreműködő személyek ismerhetik meg. 

 
5. Adattovábbítás  
Adatkezelő a személyes adatok kezelése során közbeszerzési tanácsadó közreműködését veszi 
igénybe.  
Közbeszerzési tanácsadó: KözBeszTender Kft. (székhely: 1094 Bp, Ferenc krt. 5., iroda: 1036 Bp, 
Lajos utca 45.)  
Személyesen közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Erdei Gábor 
(lajstromszám: 01061) és dr. Orbán Krisztina (lajstromszám: 00367) 
Adatkezelő hirdetménye a Kbt.-ben foglalt közzétételi kötelezettsége teljesítése során személyes 
adatok tesz közzé a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. 
A személyes adatok harmadik személyek részére, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 
részére – jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon 
közhatalmi szervek, kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes 
adatot – a fentieken túl nem kerülnek továbbításra. 
 
5. Az adatkezelés időtartama 

Adatkezelő az érintett adatait az alábbi időtartamban kezeli: 

- A beszerzési eljárással kapcsolatos papír alapú dokumentumokat Adatkezelő a hatályos 
iratkezelési szabályzat alapján, az irat irattárban helyezésének évét követő évtől számított 5 
évig őrzi ezt követően selejtezésre, megsemmisítésre kerülnek; 
 
 

6. Tájékoztatás közös adatkezelésről 

A közös adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatom, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos 
feladatokat – így az személyes adatok kezelésével érintett személy jogainak gyakorlásával, 
tájékoztatásával kapcsolatos feladatokat is – a Fővárosi Állat -és Növénykert látja el. 

Érintett a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait választása szerint bármely adatkezelővel 
szemben gyakorolhatja. 

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok  
7.1. Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást 
kérhet arra vonatkozóan, az Adatkezelő milyen személyes adatát, milyen jogalapon, milyen 
adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, az Adatkezelő kinek, mikor, milyen 
jogszabály alapján, mely személyes adatához biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította az adatot. 
 



7.2. Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a rá 
vonatkozó személyes adat helyesbítését (módosítását), az adatkezelés céljára tekintettel az adat 
kiegészítését, törlését és tiltakozhat az ilyen személyes adat kezelése ellen. 
 
7.3. Az Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, az intézkedésről, vagy az 
intézkedés elmaradásának indokáról az Érintettet legkésőbb 1 hónapon belül értesíti. Az 1 hónapos 
határidő a kérelem összetettségére, és a kérelmek számára tekintettel, 2 hónappal meghosszabbítható. 
A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelöléséről a kérelem 
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. 

 
7.4. Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy 
Adatkezelő a korlátozza a személyes adat kezelését, ha az Érintett: 
 vitatja annak pontosságát, a pontosság az Adatkezelő általi ellenőrzésének időtartamára, 
 vitatja az adatkezelés jogszerűségét, és az adat felhasználásának korlátozását kéri, 
 azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, bár az Adatkezelőnek 
már nincs szüksége a személyes adatra, 
 tiltakozik a személyes adat kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, 
hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. 

8.5. Adathordozhatósághoz való jog: Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az 
Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatot tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkapja, ha az adatkezelés felhasználó hozzájárulásán alapul, és az adatkezelés 
automatizált módon történik.  

8. Adatbiztonság  

Az Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz annak 
érdekében, hogy biztosítsa az Érintett magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő megfelelő 
informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes 
adatot védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása 
ellen (pl. a hozzáférési jogokat a lehető legminimálisabbra korlátozza). 

9. Jogorvoslat 

Érintett a személyes adat kezelésével kapcsolatban panaszával az Adatkezelő adatvédelmi 
tisztviselőjéhez fordulhat. 

Bejelentéssel élhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál 
(www.naih.hu), személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogosult 
továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni 
(www.birosag.hu/torvenyszekek).  

 
 

 
 


