
   Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 

 Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra 1. sz. melléklet 
 
 

 

Egyedi ajánlat 
200 eFt felett 
vagy felújítás, 
pótlás esetén 

 

KÖZBESZERZÉSI 
ÉRTÉKHATÁROKAT ELÉRŐ ÉS 

MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ 

BESZERZÉSEK 

II. fejezet: Közbeszerzési 
eljárás lefolytatása 

Kbt. szabályainak megfelelően 

 

Javaslat beszerzési szabályzat 
szerinti vagy különleges 

beszerzési eljárás kidolgozására 

Műszaki 
osztályvezető 

III. fejezet: 
Beszerzési eljárás 
meghatározása 

módosítás, elfogadás Felső vezetés 

 

Eljárási rend betartása, eljárás 
lefolytatása 

Műszaki 
osztályvezető 5.) Különleges 

beszerzési eljárás 
lefolytatása Felügyelet, ellenőrzés Felső vezetés 

 

III. fejezet: Beszerzési eljárás meghatározása feltételek vizsgálata, javaslat beszerzési eljárásra Bíráló Bizottság 

1.) Egyedi továbbá 4.a.) és 4.b.) kiszervezésre irányuló beszerzési eljárások 2.) Egyszerű beszerzési eljárások 
6.) 
Kbt. 

szabályainak 
alkalmazása 

önként 

7.) Opciós jog 
érvényesítése 

8.) Üzemi 
próbák, üzemi 
kísérletek 

1.d.) 
Beszerzés 

kizárólagosság 
esetén 

1.c.) 
Előminősítéssel 

induló 
beszerzési 
eljárás (B) 

1.b.) 
Meghívásos 
beszerzési 
eljárás 

1.a.) 
Nyílt beszerzési 

eljárás (A) 

2.a.) 
Kézibeszerzés 

(eseti) 

2.b.) 
Havária 
beszerzés 

3.) 
Lehívás 

keretszerződés 
vagy 

rendelkezésre 
állási szerződés 

terhére 
 

VÍZIKÖZMŰVEL VÉGZETT VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG, 
VAGY MÁSODLAGOS TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ 

BESZERZÉSEK 

azonosítás, dokumentálás, értékhatár-vizsgálat Műszaki osztályvezető 

beszerzés tárgya 
árubeszerzés (anyag és tárgyi eszköz), szolgáltatás 

megrendelés, építési beruházás 
Kbt. tárgyi hatály vizsgálata 

(közbeszerzés?) 

Műszaki tartalom, minősítési feltételek Szervezeti egységvezető, Bíráló Bizottság 

 

Ajánlatkérés (elmaradhat) 

előkészítés, 
elküldés 

Szervezeti 
egység-
vezető 

 
Megrendelés 

tárgyalás, 
előkészítés, 
elküldés 

Szervezeti 
egységvezető, 

Műszaki 
osztályvezető 

 

Megrendelés 

előkészítés, 
elküldés, 
utólagos 

tájékoztatás 

Szervezeti 
egységvezető, 

Műszaki 
osztályvezető 

 

Lehívás 

előkészítés, 
elküldés 

Szervezeti 
egységvezető, 

Műszaki osztály-
vezető 

Megrendelés 

előkészítés, 
elküldés,  

Szervezeti 
egységvezető 

 

kiírás, pályázatok 
befogadása, 

minősítés, döntés 

Bíráló Bizottság, 
Döntéshozó 

Részvételi 
szakasz 

 

Értékelés, döntés előkészítés 

értékelés, 
tárgyalás 
javaslat 

Bíráló 
Bizottság 

 előkészítés 
Műszaki 

osztályvezető 

felülvizsgálat 
Társaság Ügyvédje, 

Felső vezetés 

Szerződés elbírálás, 
szerződéskötés 

 

Műszaki 
osztályvezető 

Közzététel vagy 
megküldés, ajánlatok 

befogadása 
Ajánlatkérés 

 

Döntés elfogadás, módosítás Döntéshozó 

 

szerződés megküldése 
Hivatal részére 

(csak kiszervezés esetén) 

 

Igen 

Nem 

Igen 

Nem 

BESZERZÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSE 
BESZERZÉSEK LEFOLYTATÁSA 

műszaki teljesítés Műszaki osztályvezető, 
Szervezeti egységvezető 

Szerződésteljesítés 

pénzügyi teljesítés 
Pénzügyi és Számviteli 

osztályvezető 

 ALAPTEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ BESZERZÉSEK (ágazati megbontásban) 

előkészítés Szervezeti egységvezető 

gyűjtés, koordinálás, Beszerzési Terv Műszaki osztályvezető 
Igények gyűjtése 

 

Kbt. alanyi hatály 
vizsgálata 

(alaptevékenység?) 
azonosítás, dokumentálás Műszaki osztályvezető 

 



   Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 

 
2. sz. melléklet 

 KÖZBESZERZÉSI TERV 
(közbeszerzési terv formátum a közbeszerzések dokumentálásához) 

 

A BAKONYKARSZT ZRT. ……… ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 

 
Időbeli ütemezés 

A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

CPV kód 
Irányadó eljárás-

rend 
Tervezett eljárási típus 

az eljárás megindításá-
nak, illetve a közbe-

szerzés megvalósításá-
nak tervezett időpontja 

szerződés teljesíté-
sének várható 

időpontja vagy a 
szerződés időtar-

tama 

Sor kerül-e vagy sor került-e az 
adott közbeszerzéssel összefüg-
gésben előzetes összesített tájé-

koztató közzétételére? 

1. ÁRUBESZERZÉS 
       
2. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS 
       
3. SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE 
       
4. ÉPÍTÉSI KONCESSZIÓ 
       
5. SZOLGÁLTATÁSI KONCESSZIÓ 
       

 
Kelt: …….. / …. / …. 

…………………………..……… 

Kugler Gyula 
Vezérigazgató 

Módosítások felsorolása (dátum): 



   Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 

 

3. sz. melléklet 

 

 JEGYZŐKÖNYV 
(jegyzőkönyv formátum a közbeszerzések dokumentálásához) 

 

Közbeszerzés tárgya: .....................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

 

Készült (hely, dátum): ...................................................................................................  

........................................................................................................................................  

 

Jegyzőkönyv tárgya: ......................................................................................................  

........................................................................................................................................  

 

Jegyzőkönyv megnyitva! (óra/perc) 
 

 

 

 

(a cselekmények kronológiai sorrendben) 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv lezárva! (óra/perc) 
 

Jegyzőkönyvet készítette: 

 .........................................  

 (titkár) 

Melléklet:  

- Jelenléti ív (1 db) 

A Döntési Testület vagy Bíráló Bizottság tagjai: 

……………………………..…… ………………..………………… 

…………………………..……… ………………………………… 

…………………………..……… …………………..……………… 

…………………………..……… ………………..………………… 

 (név) (aláírás) 



   Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 

 
4. sz. melléklet 

 

 JELENLÉTI ÍV Sorszám: �� - ���� 
(jelenléti ív a közbeszerzések dokumentálásához) 

 

 
Közbeszerzés tárgya: .....................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

 

Sor- 
szám 

Név Képviselt szervezet Aláírás 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

 

Kelt: …….. / …. / ….  



   Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 

 

5. sz. melléklet 

 

 KIJELÖLÉS Sorszám: �� - ���� 
(Bíráló Bizottsági tagok kijelölése a közbeszerzések dokumentálásához) 

 

Közbeszerzés tárgya: .....................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

 

Mint a BAKONYKARSZT Zrt. Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzata szerinti 

Döntéshozó Testület, a tárgyi közbeszerzési eljárásban, Bíráló Bizottsági tagnak az 

alábbi személyeket jelöljük ki: 

 

 

- Szavazati joggal rendelkező Bíráló Bizottsági tagnak jelöljük: 

 

.............................................................  közbeszerzés tárgya szerinti szakértő 

.............................................................  jogi szakértő 

.............................................................  közbeszerzési szakértő 

.............................................................  pénzügyi szakértő 

.............................................................  ................................................................... 

 

- A Bíráló Bizottság elnökének jelöljük: 

 

……………………………..…… 

 

 

Kelt: …….. / …. / …. 

 

……………………………..…… ………………..………………… Döntéshozó Testület elnöke 

…………………………..……… ………………………………… Döntéshozó Testület tagja 

…………………………..……… …………………..……………… Döntéshozó Testület tagja 

…………………………..……… ………………..………………… Döntéshozó Testület tagja 

 (név) (aláírás) 



   Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 

 
6. sz. melléklet 

 

 NYILATKOZAT Sorszám: �� - ���� 
(összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat a közbeszerzések dokumentálásához) 

 

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG ÉS TITOKTARTÁS 

 

Közbeszerzés tárgya: .....................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

 

Alulírott …………………. mint a tárgyi közbeszerzési eljárásban *Döntési Testüle-
ti tagként/Bíráló Bizottsági tagkén/ részt vevő személy kijelentem, hogy a tárgyi 

közbeszerzési eljárás során velem szemben a Kbt. 24.§ foglaltak szerinti összeférhe-

tetlenségi okok nem állnak fenn.  Kijelentem egyúttal, hogy a tárgyi közbeszerzési 

eljárás során vagy egyéb módon tudomásomra jutott minden információt és adatot 

bizalmasan kezelek. 
 

 

Kelt: …….. / …. / ….  

 

 

 
 ………………………………………. 

 Nyilatkozatot tevő 

 (cégszerű aláírás) 

* a megfelelő aláhúzandó 



   Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 

 
7. sz. melléklet 

 

 AJÁNLATTEVŐI ADATLAP Sorszám: �� - ���� 
(ajánlattevői adatlap a közbeszerzések dokumentálásához) 

 

Közbeszerzés tárgya: .....................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

 

Javasolt ajánlattevő 

Ajánlattevő neve:  

Székhelye:  

Levelezési címe:  

Adószáma:   

Kapcsolattartó neve:  

Faxszáma:  

Telefonszáma:  

1. 

E-mail címe:  

Ajánlattevő neve:  

Székhelye:  

Levelezési címe:  

Adószáma:   

Kapcsolattartó neve:  

Faxszáma:  

Telefonszáma:  

2. 

E-mail címe:  

Ajánlattevő neve:  

Székhelye:  

Levelezési címe:  

Adószáma:   

Kapcsolattartó neve:  

Faxszáma:  

Telefonszáma:  

3. 

E-mail címe:  

 

---szükség esetén további táblázat megadása lehetséges--- 

 

Kelt: …….. / …. / …. 



   Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 

 
8. sz. melléklet 

 

 NYILVÁNTARTÁS Sorszám: �� - ���� 
(dokumentációk átadásának nyilvántartása a közbeszerzések dokumentálásához) 

 
Sorszám: ……… 

 

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÁTADÁSA 

 

  EERREEDDEETTII  PPÉÉLLDDÁÁNNYY**    MMÁÁSSOOLLAATTII  PPÉÉLLDDÁÁNNYY**  
  
A ....................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi dokumentációt 

…….. év ………. hónap ………. nap ………. óra ……... perckor átadtam. 

 

Ajánlattevő neve:  

Székhelye:  

Adószáma:   

Dokumentáció 

számlázási címe 

 

Kapcsolattartó neve:  

Faxszáma:  

E-mail címe:  

 
Ajánlattevő nyilatkozik, hogy a faxon, illetve e-mailon megadott elérhetőségeken 
történő kapcsolattartást folyamatosan biztosítani fogja. 
 
 
 
 
 .......................................................  ......................................................  

 Ajánlatkérő részéről Ajánlattevő részéről 
 
* Az eredeti példány az ajánlattevőnél marad, a másolati példány az ajánlatkérőt illeti meg. 



   Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 

 
9. sz. melléklet 

 

 NYILVÁNTARTÁS Sorszám: �� - ���� 
(ajánlat/részvételi jelentkezés befogadásának nyilvántartása a közbeszerzések dokumentálásához) 

 
Sorszám: ……… 

 

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 

 

  EERREEDDEETTII  PPÉÉLLDDÁÁNNYY**    MMÁÁSSOOLLAATTII  PPÉÉLLDDÁÁNNYY**  
  
A ....................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlatot/részvételi jelentkezést 

…….. év ………. hónap ………. nap ………. óra ……... perckor átvettem. 

 

Ajánlattevő neve:  

Székhelye:  

Adószáma:   

Kapcsolattartó neve:  

Faxszáma:  

E-mail címe:  

 
Ajánlatkérő ép, sértetlen, lezárt borítékot vett át, így annak tartalmáról az átvételkor 
nyilatkozni nem tud. 
 
 
 
 
 .......................................................  ......................................................  

 Ajánlatkérő részéről Ajánlattevő részéről 
 
* Az eredeti példány az ajánlattevőnél marad, a másolati példány az ajánlatkérőt illeti meg. 



   Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 

 
10. sz. melléklet 

 

 FELOLVASÓLAP 
(felolvasólap a közbeszerzések dokumentálásához) 

 

Közbeszerzés tárgya: .....................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

 

Ajánlattevő neve:  

Székhelye:  

Adószáma:  

Kapcsolattartó neve:  

Telefonszáma:  

Faxszáma:  

E-mail címe:  

 

 

 

 Nettó Ft ÁFA Bruttó Ft 

Ajánlattevő által ajánlott egyösz-
szegű ár összesen: 

   

Egyéb értékelési tényezők    

 

 

Kelt: …….. / …. / …. 

 

 

 

 
 ………………………………………. 

 (cégszerű aláírás) 

 



   Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 

 
11. sz. melléklet 

 

 BÍRÁLATI LAP Sorszám: �� - ���� 
(bírálati lap minta a közbeszerzések dokumentálásához) 

 

Közbeszerzés tárgya: .....................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

 

 1. számú Ajánlattevő 2. számú Ajánlattevő …. számú Ajánlattevő 

K) Kizáró okok igazo-
lása 

   

1) Alkalmassági követelmények igazolása 

1.1) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

       P1 követelmény    

       P… követelmény    

1.2) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

       M1 követelmény    

       M… követelmény    

E) Egyéb információk    

1. követelmény    

… követelmény    

ÉRVÉNYES?    

 

 

Kelt: …….. / …. / …. 

……………………………..…… ………………..………………… Bíráló Bizottság elnöke 

…………………………..……… ………………………………… Bíráló Bizottság tagja 

…………………………..……… …………………..……………… Bíráló Bizottság tagja 

…………………………..……… ………………..………………… Bíráló Bizottság tagja 

 (név) (aláírás) 



   Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 

 
12. sz. melléklet 

 

OpAl szám: ����� / ���� 

 BESZERZÉSI ADATLAP Sorszám: �� - ���� 
(beszerzési adatlap a beszerzések dokumentálásához) 

1/A., A beszerzési igény: 

Megfogalmazás: ....................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

............................................................................................... Ügyintéző aláírása: .................................... 

Teljesítés helye: ........................................................................................................................................ 

Víziközmű-rendszer : ................................................................................................................................ 

1/B., Beszerzés alanyi hatálya és különleges jellemzők: 

��  alaptevékenységhez kapcsolódik  ��  vállalkozási tevékenység  ��  másodlagos tevékenység 

��  kiszervezés ��  kiemelt jelentőségű beszerzés 

1/C., Bírálati módszer: 

��  legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás ��  összességében legkedvezőbb ajánlat (betétlap) 

1/D., Beszerzés tárgya: 

��  árubeszerzés (anyag és tárgyi eszköz) 

��  szolgáltatás-megrendelés 

��  építési beruházás:  1.) ��  árubeszerzés 2.) ��  szolgáltatás-megrendelés 

1/E., Javaslat az eljárásrendre: 

��  nyílt beszerzési eljárás  ��  meghívásos beszerzési eljárás (betétlap)  

��  előminősítéssel induló beszerzési eljárás (betétlap)  

��  egyéb beszerzési eljárás: ...................................................................................................................... 

1/F., Javaslat az ajánlatkérésre, pályázati felhívásra: 

��  írásban (melléklet) ��  szóban (indoklás) 

1/G., A beszerzési igényt, az eljárást és a felhívást elfogadásra javasoljuk  Kelt: …….. / …. / …. 
 Név Aláírás 

……………………………..…… ………………..………………… Bizottság elnöke 

…………………………..……… ………………………………… Bizottság tagja 

…………………………..……… …………………..……………… Bizottság tagja 

…………………………..……… ………………..………………… Bizottság tagja 

 
 

2/A., Becsült érték: ........................................................ Ft + ÁFA 
 

2/B., A fentiekkel egyetértek és jóváhagyom a beszerzési eljárás megkezdését: 
 

Kelt: …….. / …. / …. 
  ………………………………………. 

  Döntéshozó 



   Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
(a döntés előkészítésről, döntési javaslatról és az eljárás eredményéről) 

 
3/A., A Bíráló bizottságból jelenlévők: 

 Név Aláírás 

……………………………..…… ………………..………………… Bizottság elnöke 

…………………………..……… ………………………………… Bizottság tagja 

…………………………..……… …………………..……………… Bizottság tagja 

…………………………..……… ………………..………………… Bizottság tagja 

3/B., Az ajánlatok bírálata, értékelés: 

Rangsor/Ajánlattevő megnevezése Ajánlat (nettó Ft) 

1.) ..........................................................................................��  érvényes ��  érvénytelen ��  kizárva 

2.) ..........................................................................................��  érvényes ��  érvénytelen ��  kizárva 

3.) ...........................................................................................�� érvényes �� érvénytelen ��  kizárva 

4.) ...........................................................................................�� érvényes �� érvénytelen ��  kizárva 

3/C., Döntési  javaslat: 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

3/D., Javaslattétel a szerződés formájára: 

  NEM írásba foglalt (megrendelő) �� 

 ÍRÁSBA foglalt szerződés: ��  proforma szerződés ��  egyedileg meghatározott (betétlap) 
 

Kelt: …….. / …. / …. 
 
 

4/A., Döntés: 

A Bíráló Bizottság által készített döntési javaslatot elfogadom. 
 

Kelt: …….. / …. / …. 
 
 

 ………………………………………. 
 Döntéshozó 



   Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 

 
 
 
 
 

NYILATKOZAT AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRŐL ÉS TITOKTARTÁSRÓL 

 
A tárgyi beszerzési eljárásban részt vevő személy kijelentem, hogy a tárgyi eljárás 
tekintetében nem állnak fenn velem szemben az összeférhetetlenségi körülmények. 
Kijelentem továbbá, hogy a tárgyi beszerzési eljárás során, vagy egyéb módon tudo-
másomra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelek. 
 
A beszerzési adatlap bármely pontjának aláírásával a fenti nyilatkozatot teszem, 
mint az eljárásban részt vevő személy. 
 
Megjegyzések: 

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  
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13. sz. melléklet 

 

 NYILATKOZAT Sorszám: �� - ���� 
(betétlap az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat megtételéhez) 

 

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG ÉS TITOKTARTÁS 

 

Alulírott a tárgyi beszerzési eljárásban részt vevő személy kijelentem, hogy a tárgyi 

eljárás tekintetében nem állnak fenn velem szemben a összeférhetetlenségi körülmé-

nyek. Továbbá kijelentem, hogy a tárgyi beszerzési eljárás során vagy egyéb módon 

tudomásomra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelek. 
 

Név: ..........................................................  

Székhely: ..........................................................  

Adószám: ..........................................................  

Cégjegyzékszám/vállalkozói eng. szám: ..........................................................  

Anyja neve (magánszemély esetében): ..........................................................  

 

 

Kelt: …….. / …. / ….  

 

 

 
 ………………………………………. 

 Nyilatkozatot tevő 

 (cégszerű aláírás) 
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14. sz. melléklet 

 

 ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER Sorszám: �� - ���� 
(betétlap az összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési módszerének meghatározásához) 

 

 

Résszempont Súlyszám 
Alsó pont-

határ 
Felső 

ponthatár 
Számítási módszer leírása 

      

      

      

      

      

      

 

Kelt: …….. / …. / ….  

 

……………………………..…… ………………..………………… Bizottság elnöke 

…………………………..……… ………………………………… Bizottság tagja 

…………………………..……… …………………..……………… Bizottság tagja 

…………………………..……… ………………..………………… Bizottság tagja 
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15. sz. melléklet 

 

 MINŐSÍTÉSI MÓDSZER Sorszám: �� - ���� 
(betétlap a részvételre jelentkezők alkalmasságának megítéléséhez) 

 

 
Alkalmassági feltétel Alkalmas a pályázó, ha Alkalmatlan a pályázó, ha 

    

    

    

    

    

    

 

 

Kelt: …….. / …. / ….  

 

 

……………………………..…… ………………..………………… Bizottság elnöke 

…………………………..……… ………………………………… Bizottság tagja 

…………………………..……… …………………..……………… Bizottság tagja 

…………………………..……… ………………..………………… Bizottság tagja 
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16. sz. melléklet 

 

 AJÁNLATTEVŐI ADATLAP Sorszám: �� - ���� 
(betétlap a meghívásos beszerzési eljárás ajánlattevőinek kiválasztásához) 

 

Javasolt ajánlattevő Minősítési érték 

Ajánlattevő neve:  

Székhelye:  

Levelezési címe:  

Adószáma:   

Kapcsolattartó neve:  

Faxszáma:  

Telefonszáma:  

1. 

E-mail címe:  

 

Ajánlattevő neve:  

Székhelye:  

Levelezési címe:  

Adószáma:   

Kapcsolattartó neve:  

Faxszáma:  

Telefonszáma:  

2. 

E-mail címe:  

 

Ajánlattevő neve:  

Székhelye:  

Levelezési címe:  

Adószáma:   

Kapcsolattartó neve:  

Faxszáma:  

Telefonszáma:  

3. 

E-mail címe:  

 

Ajánlattevő neve:  

Székhelye:  

Levelezési címe:  

Adószáma:   

Kapcsolattartó neve:  

Faxszáma:  

Telefonszáma:  

4. 

E-mail címe:  

 

 

 

Kelt: …….. / …. / …. 

 

 

……………………………..…… ………………..………………… Bizottság elnöke 

…………………………..……… ………………………………… Bizottság tagja 

…………………………..……… …………………..……………… Bizottság tagja 

…………………………..……… ………………..………………… Bizottság tagja 
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17. sz. melléklet 

 

 JEGYZŐKÖNYV Sorszám: �� - ���� 
(betétlap az ajánlatkérés feltételeinek módosításához) 

 

 
Eredeti ajánlati feltétel Módosított ajánlati feltétel Indoklás 

    

    

    

    

    

    

 

 

Kelt: …….. / …. / …. 

 

 

……………………………..…… ………………..………………… Bizottság elnöke 

…………………………..……… ………………………………… Bizottság tagja 

…………………………..……… …………………..……………… Bizottság tagja 

…………………………..……… ………………..………………… Bizottság tagja 

 

Melléklet: ......................................................................................................................  
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18. sz. melléklet 

 

 JEGYZŐKÖNYV  Sorszám: �� - ���� 
(betétlap az írásba foglalt szerződés elbírálásáról) 

 
 

A., 
� � � � � � � � � � 	 
 � � � �  � � 
 � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � �

 

B., � � � � �  � � 
 � � � � � � � � 
 � � � � � �
 

��  Ajánlattételi felhívás mellékleteként történő közzététel 

��  Szerződéskötés 
 

C., � � � � � 
 � � � � � � � � � 
 � � � �  � � 
 � � � � � � � � � � � 
 � �
 

Igazgató véleményeltérése Megbízott Ügyvéd véleményeltérése 

...........................................................................  

........................................................................ ... 

...........................................................................  

...........................................................................  

...........................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................   

..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  

��  Elfogadom ��  Elfogadom 

��  Fenti véleményeltéréssel elfogadom ��  Fenti véleményeltéréssel elfogadom 
 
 
 
 

……….……………………. ……….……………………. 

Igazgató  Megbízott Ügyvéd 
 

Kelt: …….. / …. / …. 
 

Kelt: …….. / …. / …. 
 

D., � � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � 
 � �
 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

��  Elfogadom 

��  Fenti véleményeltéréssel elfogadom 
 
 

Kelt: …….. / …. / ….  

 
 ………………………………………. 

 Vezérigazgató 
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19. sz. melléklet 

 BESZERZÉSI TERV 
(beszerzési terv formátum a beszerzések dokumentálásához) 

 

A BAKONYKARSZT ZRT. ……… ÉVI BESZERZÉSI TERVE 

Időbeli ütemezés 

A (köz)beszerzés tárgya és mennyisége 
Becsült érték 
(nettó E Ft) Szerződéskötés terve-

zett időpontja 

szerződés teljesítésének 
tervezett időpontja 
vagy a szerződés idő-

tartama 

Indoklás 

Közösségi értékhatárt elérő közbeszerzések 
1. ÁRUBESZERZÉS 
      
2. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS 
      
3. SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE 
      

Nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzések 
1. ÁRUBESZERZÉS 
      
2. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS 
      
3. SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE 
      

Nemzeti értékhatár 30%-át meghaladó beszerzések 
1. ÁRUBESZERZÉS 
      
2. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS 
      
3. SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE 
      

Nemzeti értékhatár 30%-át nem meghaladó beszerzések 
1. ÁRUBESZERZÉS 
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2. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS 
      
3. SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE 
      

Kézibeszerzések éves keretösszegei (nemzeti értékhatár 30%-át nem meghaladó beszerzések esetén) 

Beszerzés tárgya / Szervezeti egység 
Keretösszeg 

(nettó E Ft/év) 
  

 
1. ÁRUBESZERZÉS 
 Veszprémi Üzemmérnökség     
 Nagyvázsonyi Üzemvezetőség     
 Ajkai Üzemmérnökség     
 Pápakörnyéki Üzemvezetőség     
 Várpalotai Üzemmérnökség     
 Zirci Üzemmérnökség     
 Központi Labor     
 Informatikai Csoport     
 Műszaki Osztály     
2. SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE 
 Veszprémi Üzemmérnökség     
 Nagyvázsonyi Üzemvezetőség     
 Ajkai Üzemmérnökség     
 Pápakörnyéki Üzemvezetőség     
 Várpalotai Üzemmérnökség     
 Zirci Üzemmérnökség     
 Központi Labor     
 Informatikai Csoport     
 Műszaki Osztály     
 
Kelt: …….. / …. / …. 

Módosítások felsorolása (dátum): …………………………..……… 

Kugler Gyula 
Vezérigazgató 


