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ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK
Tisztelt Ajánlattevő!
Kérjük, hogy az ajánlattételi felhívás részletes áttanulmányozását követően, annak kiegészítéseként
jelen közbeszerzési dokumentumok tartalmát is gondosan tanulmányozzák át a megfelelő ajánlattétel
érdekében.
I./ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS
1.

A dokumentumokban előforduló kifejezések a Kbt. szerint értendőek.

2.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen dokumentáció kiadásával ajánlatkérőnek
nem célja a felhívásban, a Kbt.-ben, a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendeletben, valamint az egyéb
jogszabályokban foglalt rendelkezések megismétlése. Erre tekintettel a jelen dokumentáció
kizárólag a felhívással és a vonatkozó jogszabályokkal (elsősorban a Kbt.-vel) összhangban
értelmezendő. Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul
vette a felhívásban és dokumentációban tett előírásokat.

3.

A dokumentáció kizárólag az ajánlat elkészítéséhez használható fel, annak tartalmával
kapcsolatban semmiféle adat vagy információ nem közölhető olyan személyekkel, akik a
közbeszerzési eljárással nincsenek hivatalos kapcsolatban. Sem a dokumentációt, sem annak
részeit vagy másolatait nem lehet más célra felhasználni, mint az abban leírt beszerzés céljára. A
dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.

4.

A közbeszerzési dokumentum rendelkezésre bocsátásának módja a felhívásban rögzítettek szerint
az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe (továbbiakban: EKR) történő feltöltés.

5.

Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy elegendő, ha a dokumentációt
ajánlattevőként egy (közös) ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó veszi át.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. § (2a) bekezdésében, a 41/A. § (5)
bekezdésében és a 65. § (12) bekezdésében foglaltakra:
Kbt. 35. § (2a) bekezdés:
Az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni kell a (2)
bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie
arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági
szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös
ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.
Kbt. 41/A. § (5) bekezdés:
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy
részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek
képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A
nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a
meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa
elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös
ajánlattevők 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.
Kbt. 65. § (12) bekezdés:
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a (7) bekezdés szerint
csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak – a (8) bekezdés szerinti szervezet
esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésnek –
tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra,
hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet
képviseletében eljárhat.

6.

A dokumentációt átvevő felelős azért, hogy ellenőrizze a dokumentáció teljes átvételét.
Ajánlatkérőnek semmilyen kifogást nem áll módjában elfogadni, melynek az indoka, hogy a
dokumentációt átvevő elmulasztotta a dokumentáció valamely részének átvételét.

7.

Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy amennyiben ajánlatkérő felszólítása ellenére az ajánlattevő,
az ajánlatkérő által előírt határidő lejártáig, a Kbt. 71. §-a szerinti felvilágosítást nem adja meg,
úgy az ajánlat elbírálását az eredeti, beadott ajánlat alapján végzi el.

8.

Jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő az általa megküldeni kívánt dokumentumokat az
EKR-en keresztül küldi meg a gazdasági szereplőknek a Kbt. 41. § (1) bekezdése értelmében.

II./ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
1.

A Kbt. 114. § (6) bekezdésére tekintettel az ajánlattételi felhívásban, illetőleg a dokumentációban
foglaltakkal kapcsolatban az Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A
kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben válaszolja
meg. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § szerint, kizárólag írásban kérhető az EKR-en keresztül.
Az egyéb helyen benyújtott kérdést Ajánlatkérő nem veheti figyelembe. Ajánlattevő kizárólagos
felelőssége, hogy az ilyen kérdések idejében megérkezzenek az Ajánlatkérőhöz. Felhívjuk a
gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. szabályozása értelmében az Ajánlatkérő alkalmazottai
nem jogosultak az eljárással kapcsolatosan szóban (pl. személyesen, vagy telefon útján)
felvilágosítást adni, erre tekintettel az ilyen módon érkező megkeresésre az Ajánlatkérő a
válaszadást megtagadja.

2.

Ajánlatkérő az eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
adja meg. Az ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás
időben az arra jogosulthoz kerüljön. A kapcsolattartó személlyel közöltek az ajánlattevő, illetve
közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő vonatkozásában joghatályos közlésnek
minősülnek.

3.

A kiegészítő tájékoztatások átvételéről az ajánlattevő köteles az ajánlatban nyilatkozni. A
kiegészítő tájékoztatások átvételének, illetve megismerésének elmulasztása esetén az ajánlattevő
nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokban szereplő információkat nem kapta meg
hiánytalanul határidőre. Bármilyen mulasztás, amelyet az Ajánlattevő követ el amiatt, hogy nem
szerez kellő információt olyan ügyekről, amelyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását,
nem menti fel az Ajánlattevőt – amennyiben ajánlata elfogadást nyert – azok alól a kockázatok,
kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek a szerződés teljesítése szerint reá hárulnak a feladat
megfelelő ellátása során.

4.

Az Ajánlattevők kizárólagos felelőssége, hogy gondosan megvizsgálják az ajánlattételi felhívást
és a közbeszerzési dokumentumokat, és annak minden kiegészítését, amely az ajánlati időszak
alatt került kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan
körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolja az ajánlat
természetét vagy mennyiségi jellemzőit, vagy a tevékenység elvégzését abban az esetben, ha az
ajánlat elfogadást nyert.

5.

Az ajánlattevő köteles az ajánlatában feltüntetni az általa átvett kiegészítő tájékoztatások
számát, ezáltal igazolva, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat figyelembe
vette. Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a közbeszerzési dokumentumok
részévé válnak. A kiegészítő tájékoztatás(ok) a közbeszerzési dokumentumok részeként
tekintendők, azzal együtt kezelendők.

6.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötését követően ő viseli annak
jogkövetkezményeit, amely olyan hiányosságból adódik, amelyet ajánlattevőnek a tőle elvárható
szakmai gondosság és körültekintés mellett észlelnie kellett volna, de a kiegészítő tájékoztatás
kérés keretében nem jelzett.

7.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 56. §-ának megfelelő tartalommal, a

megfelelő ajánlattétel érdekében, a felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban
tegyék fel kérdéseiket. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Kbt. 56.
§-a alapján az ajánlatkérőnek nincsen felhatalmazása a Kbt. egyes rendelkezéseivel kapcsolatosan
értelmező tájékoztatást adni. A Kbt., valamint a közbeszerzésekkel összefüggő egyéb
jogszabályok értelmezésével kapcsolatban elsősorban az Igazságügyi Minisztérium, valamint a
Közbeszerzési Hatóság adhat felvilágosítást.
III./ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK
1.

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek kizárólag az ajánlattevőt terhelik.
Az ajánlatkérő nem felel, és nem fizet olyan kiadásokért, illetőleg veszteségekért, amelyek a
helyszín esetleges megtekintésével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban az
ajánlattevőnél merültek fel. Az ajánlatkérő semmilyen módon nem kötelezhető az ajánlat
elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek részben vagy egészben történő
megtérítésére.

2.

A közbeszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az
ajánlattevőnek nincs joga az ajánlatkérővel szemben semmilyen jogcímen az ajánlat
elkészítésével, benyújtásával és a dokumentáció átvételével kapcsolatban felmerült költségeire
vonatkozóan igényt támasztani.

IV./ KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL
1.

Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattevők). A közös ajánlattevők kötelesek
maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult
képviselőt megjelölni.

2.

Közös ajánlattétel eseten az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt
feltételeknek, különös figyelemmel a (2)–(3) bekezdésre. Be kell csatolni a közös ajánlattevők
megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges
felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös ajánlattevők
munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében.

3.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek,
így különösen:
a) a közös ajánlattétel kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Ahol e törvény az ajánlatkérő
számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56.
§], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az
ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a (2)
bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg
b) a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését;
c) a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek;
d) a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta
után változás nem következhet be.

4.

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag a képviselő ajánlattevő
részére küldi meg a Kbt. által előírt és egyéb értesítéseket, tájékoztatásokat, felhívásokat az EKRen keresztül. A közös ajánlattevők feladata, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelően
rendezzék. A képviselő ajánlattevő részére kézbesített dokumentumok, valamennyi közös
ajánlattevő részére kézbesítettnek tekintendők. A megfelelő kézbesítés érdekében az ajánlatban
meg kell adni a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt elérhetőségeit.

5.

Felhívjuk a tisztelt közös ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes nyilatkozatok megtételénél
különös figyelmet fordítsanak arra, hogy a nyilatkozatok – amennyiben az szükséges –
valamennyi közös ajánlattevőre kiterjedjenek. Úgyszintén fokozott figyelemmel járjanak el a
kizáró okokra vonatkozó és egyéb igazolások csatolásakor.

V./ AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ DOKUMENTUMOK
1.

A közbeszerzési dokumentum dokumentummintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az
érvényes ajánlattételt megkönnyítse az ajánlatkérő. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét,
hogy ajánlatkérő nem teszi kötelezővé az általa meghatározott dokumentumminták alkalmazását,
az csupán javasolt az ajánlattevőknek. Javasoljuk az ajánlattevőnek, hogy a dokumentumminták
helyességét minden esetben ellenőrizzék. Amennyiben az ajánlattevő a dokumentumminta
mellőzésével kívánja az ajánlatot megtenni, kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes
dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége érdekében. A dokumentációban szereplő
iratminták kitöltése és benyújtása javasolt, de az Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt,
adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja Ajánlatkérő, amennyiben az alkalmas az Ajánlatkérő,
illetőleg jogszabály által előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányának megállapítására.

2.

Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez szükséges dokumentumokat és
igazolásokat, az ajánlat érvényességének egyértelmű megállapításához szükséges tartalommal
ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa.

3.

A kért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk következménye
az ajánlat érvénytelenné minősítése lehet.

4.

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.

VI./ AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FORMAI ELŐÍRÁSOK
1.

Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva kell benyújtani magyar nyelven az
EKR rendszeren keresztül.
Az elektronikus példányt az ajánlat eredeti példányáról készített, jelszó nélkül AcrobatReader
programmal olvasható, PDF kiterjesztésűnek kell lennie, az árazott költségvetést Excel
formátumban is kérjük benyújtani.
Az ajánlat minden információt tartalmazó oldalát folyamatos oldalszámozással kell ellátni és az
ajánlathoz tételes oldalszámra hivatkozó tartalomjegyzéket kell csatolni. Az ajánlat minden olyan
oldalát, amelyen - a ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot
aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

2.

Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve a részvételre
jelentkező által tett hibakiigazításokat. Az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személy(ek)nek,
vagy az arra meghatalmazott személy(ek)nek a kézjegyükkel kell ellátnia/ellátniuk a közbeiktatás,
törlés vagy átírás dátumának feltüntetésével.

3.

Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az elejére tartalomjegyzéket csatoljon, mely alapján az
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

VII./ A KBT. 73. § (5) BEKEZDÉSE SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS
1.

A Kbt. 73. § (4) bekezdésére tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az
ajánlat különösen, 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. A Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden
évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján, a
Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről.

2.

A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban
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. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a
közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi,
hogy a feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti
követelményeknek.

3.

A fenti előírásra tekintettel Ajánlatkérő az alábbiakban megadja azoknak a szervezeteknek
(hatóságoknak) a nevét és elérhetőségét, amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat:
NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Dél-budapesti Adóigazgatósága
1132 Budapest, Váci út 48/C-D – Telefon: 06-1-412-5400 – Fax: 06-1-432-5270
NAV Általános Tájékoztató Rendszer
Hétfőtől csütörtökig 8.30-16 óráig, pénteken 8.30-13.30 óráig.
Telefon: 06 40 42 42 42
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VIII./ EGYÉB TUDNIVALÓK AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN
1.

Felelősségbiztosítással kapcsolatos részletesen információk:
Az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a 322/2015.
Korm.rend. (X.30.) 26.§ alapján az 1. és 3. rész tekintetében legalább 40 millió forint/év és
legalább 4 millió forint/káresemény, a 2. és 4. rész tekintetében legalább 20 millió forint/év és
legalább 2 millió forint/káresemény minimálisan a műszaki átadás-átvételi eljárás - a Kbt. 135.§
(2) bekezdésében foglalt előírásokat is figyelembe vevő - lezárásának időpontjáig terjedő
időtartamú építési-szerelési (C.A.R.) biztosítási szerződést kötni vagy meglévő biztosítását
kiterjeszteni úgy, hogy az fedezetet nyújtson, és kiterjedjen a szerződés szerinti kivitelezési

munkák teljes körére, a káreseménnyel kapcsolatos költségekre, a meglévő és szomszédos
építményekre is. Az építési-szerelési (C.A.R.) biztosításnak fedezetet kell nyújtania az építkezés
folyamán az építési teljesítésben (így különösen beépített anyagokban és meglévő
szerkezetekben) keletkező károkra, a meglévő, megmaradó építményekben keletkező károkra,
továbbá a. fenti biztosításoknak tartalmaznia kell a harmadik személynek okozott dologi és
személyi károkra kiterjedő felelősségbiztosítást is. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által
kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása ajánlattevő szerződéskötéstől
való visszalépésének minősül a Kbt. 131.§ (4) bekezdése alapján, melynek következtében a
második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést. Közös ajánlattétel
esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti
felelősségbiztosítással. A biztosítási fedezetnek továbbá ki kell terjednie legalább (fedezet
kiterjesztésére vonatkozó záradék: 002.záradék, 119.záradék és 120.záradék), az alvállalkozókra,
a teljesítés során üzembe helyezett létesítményekre, valamint az építtető/Megrendelő meglévő
tulajdonában okozott károkra.
2.

Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott tervdokumentációval
kapcsolatos kérdéseiket is kiegészítő tájékoztatás kérés keretén belül tegyék fel az EKR-en
keresztül. Amennyiben ajánlattevő a tervdokumentációban eltérést, hiányt észlel, észrevétele van,
azt írásban jelezze az adott tétel vonatkozásában, mennyiség megjelölésével. Ajánlatkérő az
észrevételeket értékeli, és szükség esetén az észrevételek alapján a költségvetési főösszesítőt
korrigálja az abban meghatározottak szerint. Ajánlattevők az árazatlan költségvetést, és
költségvetési főösszesítőt jóváhagyás nélkül nem egészíthetik ki, és nem módosíthatják. Az
ajánlattevő által eltérő műszaki tartalmú, az Ajánlatkérői korrekciótól eltérő, vagy annak
hiányában, a dokumentációban meghatározottól eltérő költségvetésű ajánlat annak
érvénytelenségét eredményezheti a hiánypótlást követően. A kiadott árazatlan költségvetés és
költségvetési főösszesítő minden sora kötelezően kitöltendő (amennyiben releváns az adott tétel
szempontjából, anyag vagy díjtétel nélküli költségvetési tétel esetén nulla). Nullás tétel kizárólag
anyagköltségként szerepelhet, amennyiben nem jár a feladat anyagköltséggel, munkadíjként nem
szerepelhet nullás sor. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Ptk. 6:252. § (3) bekezdése
alapján a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által az eljárásban kiadott tervdokumentációt a
szerződés megkötése előtt megvizsgálni, és a terv hibáira, hiányosságaira figyelmeztetni az
ajánlatkérőt. Ha a terv hibája a kivitelezési időszak alatt válik felismerhetővé, köteles azt
késedelem nélkül ismertetni a Megrendelővel.

3.

Az árazott költségvetés benyújtása az eljárásban kötelező. Ajánlatkérő a Közbeszerzési
dokumentumokban Árazatlan költségvetést biztosít. Ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni.
Ajánlattevők feladatát képezi, hogy az Árazatlan költségvetést beárazzák és az ajánlat részeként
benyújtsák, a Közbeszerzési dokumentumokban előírtak figyelembe vételével. Ajánlattevőknek
részletes ajánlatot kell tenniük az Árazatlan költségvetés kitöltésével. Felhívjuk Ajánlattevők
figyelmét, hogy az Árazatlan költségvetésen belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint
tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni. Valamennyi sort be kell árazni, a
költségvetésben, tehát sor nem maradhat kitöltetlenül vagy „0 Ft.” (nulla forint) összeggel.

4.

Az árajánlat tételkor kérjük figyelembe venni, hogy tilos módosítani a költségvetési kiírást!
Ajánlattevő árajánlatának fedezni kell a tervekben szereplő módon és minőségben valamennyi
műtárgy és a hozzá kapcsolódó feladatok megvalósítását. Ajánlattevő ajánlata teljesen
megvalósult és működő műtárgyakra vonatkozzon és árajánlata a szakszerű megvalósításhoz
szükséges kiírt és nem kiírt, de a szakszerű megvalósításhoz szükséges tételeket (pl.
segédelemeket, rögzítéseket, kiegészítő rendszerelemeket, organizációs költségeket) is magában
kell, hogy foglalja.
Ajánlatkérő szerkeszthető elektronikus árazatlan költségvetést is az ajánlattevő rendelkezésére
bocsát, és ezt kéri az ajánlat részeként beárazni, megtartva a szerkeszthető elektronikus
költségvetés formátumát és sorrendjét. Amennyiben az ajánlattevő a szerkeszthető elektronikus
költségvetésben átírást, javítást, bármi egyéb módosítást eszközöl, ajánlatkérő az ajánlatot
érvénytelennek nyilvánítja: felhívjuk a figyelmet, hogy a költségvetés soraiban a 0 Ft-tal
történő megajánlás érvénytelenséget eredményez (D.432/16/2012. KDB határozat). Kivételt
képez ez alól a kiegészítő tájékoztatás során ajánlatkérő által jóváhagyott kiegészítő tételek

szerepeltetése. A Kbt. 71. § (8) bek. b) pontja szerint: „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.”

5.

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális
munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet
koordinátor igénybe vételét írja elő: 3. § (2) A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe
venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt. A koordinátor megvalósítja a 8.
§-ban meghatározott feladatokat. A koordinátor indokolt javaslatait a felelős műszaki vezető a
biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti. (4) Amennyiben a tervező, kivitelező
rendelkezik a munkabiztonsági szaktevékenység ellátásához előírt képesítéssel, nincs szükség
külön koordinátor megbízására vagy alkalmazására.

6.

A szerződés finanszírozása az Ajánlatkérő által megkötött Támogatási Szerződés alapján Európai
Uniós támogatással történik a bruttó és az utófinanszírozás szabályai szerint.

7.

A Széchenyi 2020 Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében
támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez
(továbbiakban: ÁSZF) 1. pont Általános rendelkezések előírásainak megfelelően a
Kedvezményezett a Projekt megvalósítására irányuló szállítói szerződéseiben kiköti, hogy eláll a
szerződéstől abban az esetben, ha a szállító ellen a szerződéskötést követően felszámolási,
végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetése irányuló eljárás indul.

8.

Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A
beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. [424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. § (3)
bekezdés]. Ajánlatkérő utal továbbá a Kbt. 68. §-ára, valamint a 424/2017. (XII.19.)
Korm.rendelet 15. § (2) és a 16. § (1) bekezdésére.

9.

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. A
424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szereplő a Kbt. 44. §ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az
EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.

10. A különböző devizák forintra történő átszámítása esetében a Magyar Nemzeti Banknak az
ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes hivatalos deviza középárfolyama alapján
kell átszámítani magyar forintra. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott
összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé
kell csatolni.
11. A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (5) bekezdés
rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű
megajánlást és teljesítést elfogad az Ajánlatkérő a Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak szerint. Az egyenértékűséget az ajánlattevőknek ajánlatukban megfelelő módon
bizonyítaniuk kell. Az ajánlattevőknek az ajánlatukban – megfelelő módon, bármely megfelelő
eszközzel – bizonyítaniuk kell, hogy az általuk megajánlott termék megfelel az ajánlatkérő által a
termékre vonatkozóan meghatározott követelményeknek. Megfelelő eszköz lehet különösen
ajánlattevő által a termék részletes specifikációjáról (termékjellemzők) szóló termékleírás, a
gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert
szervezet minősítése. A dokumentumot olyan tartalommal, továbbá olyan jelöléssel kell
becsatolni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen, hogy az mely részre vonatkozik.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy amennyiben az egyenértékűséget ajánlatukban

megfelelő módon nem bizonyítják, úgy ajánlatkérő hiánypótlás keretében ezen hiányosság
pótlására az ajánlattevőket fel fogja hívni.
12. Amennyiben ajánlattevő - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja
használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat
egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat,
figyelemmel a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra.
13. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők ajánlatukhoz kötelesek együttműködési
megállapodást csatolni, amelyben egyebek mellett kifejezetten elismerik a szerződés teljesítéséért
fennálló együttes kötelezettségüket és egyetemleges felelősségüket, részletezik a közbeszerzés
tárgyának megvalósítása során felmerülő feladatok egymás közötti megosztását, valamint
megjelölik a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt. A közös ajánlattevők
csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös
ajánlattevők megjelölését! A közös ajánlattétel vonatkozásában egyebekben a Kbt. 35. §-ában és a
Kbt. 41/A. §-ában foglalt előírások az irányadóak.
14. Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági
szereplőnél, úgy továbbá csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető
tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában,
melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott meghatalmazást elfogadó nyilatkozatát, és
aláírását/szignómintáját is. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat
(nyilatkozat,
kötelezettségvállalás)
aláírására
vonatkozó
meghatalmazás
aláírására
meghatalmazóként kizárólag az ajánlattevő (alvállalkozó, kapacitást nyújtó szervezet) vezető
tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviseletre feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. §
(3) bekezdés alapján az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást
érvényesen nem adhat. A Kbt. 41/A. § (4) bekezdéseszerint az EKR-ben elektronikus úton tett
nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy – az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést a
rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében – a gazdasági szereplő képviselőjének kell
tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő
részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben
kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági
szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.
15. A Kbt. 47. § (2a) bekezdése és a Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok - ha
jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók. Az Ajánlatkérő
előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely
közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló
nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).Az ilyen nyilatkozat elektronikus
okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű
magánokirat követelményeinek.
16. Figyelemmel a Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakra, az ajánlatban szereplő nyilatkozatok
aláírás nélkül joghatás kiváltására nem alkalmasak, így az ajánlatot a szükséges helyeken
cégszerűen aláírva (vagy cégszerű aláírásra jogosult által meghatalmazott személy(ek) aláírásával
ellátva) kell benyújtani.
17. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 41/A. §-ában foglaltak az irányadóak. A
közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
18. Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli.
19. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. §-ban foglaltakra.
20. Jelen közbeszerzési eljárás alapján megvalósítandó feladatok tekintetében projekttársaság nem
hozható létre.

21. A nyertes ajánlat szerinti alvállalkozónak és szakembernek az ajánlattevő teljesítésében való
közreműködésével kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (2)-(5)
rendelkezéseire.
22. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény és kapcsolódó végrehajtási rendeletek előírásai szerint kell eljárni.

IX./ EGYÉB, AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN NEM SZEREPLŐ, DE AZ AJÁNLAT
RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK, DOKUMENTUMOK
1. Az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi
jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (Kbt. 66. § (6) bekezdés a) – b)
pontjai szerint). A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan eredeti példányban, ennek módja az, hogy ajánlatkérő köteles elfogadni az olyan
dokumentumot, amely elektronikus okiratként megfelel a polgári perrendtartásról szóló törvény
szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. (Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint,
EKR ŰRLAP).
3. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia Kbt. 68. § (4) szerinti adatokkal. (EKR ŰRLAP)
4. Az ajánlathoz csatolni kell:
a) Az alkalmasság megállapítására szolgáló Kbt. 67. (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot.
b) A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatot, ajánlatkérői felhívás esetén az igazolásokat (Kbt.
69. § (4) bekezdés).
c) Az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének
megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők,
ill. kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9. §
(1) bekezdése szerinti aláírás mintáját egyszerű másolatban.
d) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében,
az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást; Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő
vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást. (321/2015. (X.30.) Korm. r. 13. §) A nyilatkozatot nemleges tartalommal is be kell
nyújtani.
e) Amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az
Ajánlattevő illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait,
figyelemmel a Kbt. 65.§ (7) bekezdésére.
A Kbt. 65. § (12) bekezdése szerint az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn
kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó,
kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése
szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő
nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
f) Ajánlattevő nyilatkozatát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján.
g) Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
24. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében ajánlattevőnek az ajánlat részeként be kell

nyújtania a Kbt. 3. § 37. pontjában meghatározott és a közbeszerzési dokumentációban
részletezett információk szerinti szakmai ajánlatot.
h) Árazott költségvetést.
Ajánlattevő ajánlatához köteles csatolni a közbeszerzési dokumentumok (műszaki
dokumentáció) részeként kiadott árazatlan költségvetéseket hiánytalanul kitöltve és
cégszerűen aláírva.
5. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven
került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell az ajánlattevő
általi magyar fordítást is.
X./ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK ÉS MÓDSZEREK MEGHATÁROZÁSA
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a legjobb ár-érték
arányt megjelenítő olyan – különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális – szempontok alapján
értékeli, amelyek között az ár vagy költség is szerepel.

Részszempontok

Súlyszám

Ár szempont
1. Nettó ajánlati összár (nettó Ft, előny az alacsonyabb)
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Minőségi szempont

2.Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 12 hónap felett
(Hónapban megadva /A megajánlott többlet jótállás minimum 0 hónap,
maximum 48 hónap. Előny a magasabb. Csak egész szám ajánlható
meg.)
3.Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása
4.
Az M/1 alkalmassági minimumkövetelmény körében előírásra
kerülő szakember MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges
szakmai minimumtapasztalatán felüli többlettapasztalata (hónapban
megadva max.48 hó

10

10
10

Az értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa: 0-10.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti
pontszámot:
1. részszempont: Nettó ajánlati összár (nettó Ft, előny az alacsonyabb)
A Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló - útmutató [KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.] 1.
sz. mellékletének A.1.b) pontjának ba) alpontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás relatív
értékelési módszerével történik, amelynek értelmében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb.
Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja
ki a pontszámokat.
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol

P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa, azaz 10
a pontskála alsó határa, azaz 0
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2. részszempont: Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 12 hónap felett
(Hónapban megadva /A megajánlott többlet jótállás minimum 0 hónap, maximum 48 hónap.
Előny a magasabb. Csak egész szám ajánlható meg.)
A Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott – a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló – útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1.
sz. mellékletének A.1.b) pontjának bb) alpontja szerinti egyenes arányosítás értékelési módszer
alkalmazásával történik, melynek értelmében a legmagasabb érték a legkedvezőbb.
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlatkérő szerződéses feltételként írja elő a 12 hónap kötelező jótállást.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag egész hónapokra tehető ajánlat, tört
hónap megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen.
Ezek alapján ajánlattevőnek a felolvasólapon a következőképpen kell megadnia megajánlását:
Amennyiben Ajánlattevő a minimum 12 hónapon felül
- plusz 0 hónap többlet jótállást vállal, akkor a felolvasólapon 0 hónapot kell szerepeltetnie,
- plusz 1 hónap többlet jótállást vállal, akkor a felolvasólapon 1 hónapot kell szerepeltetnie,
- és így tovább.
Megrendelő a megajánlott vállalás be nem tartását az alábbiak szerint szankcionálja:
Amennyiben Vállalkozó a megajánlott vállalást nem tartja be, úgy Megrendelő 10 munkanap
határidő tűzésével írásban felszólítja a szerződéses kötelezettségek teljesítésére. Amennyiben
Vállalkozó az írásbeli felszólításban meghatározott határidőben Megrendelő felszólításának alapos
indok nélkül, maradéktalanul nem tesz eleget, Megrendelő a teljesítési biztosítékból közvetlenül
kielégítést nyerhet.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a megajánlott többlet jótállás vállalás be nem tartása
miatt kár is keletkezett, Vállalkozó haladéktalanul köteles a kármentesítést saját költségére
elvégeztetni. Amennyiben Vállalkozó ennek nem tesz eleget, Megrendelő a Vállalkozó költségére azt
elvégezteti.

3.
részszempont (hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása):
Ajánlatkérő az arányosítás módszerét alkalmazza, azaz a legtöbb hátrányos helyzetű
munkavállaló alkalmazása a legkedvezőbb, Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a
maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb
tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.

Pvizsgált = (Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb)
*(P max − P min) + P min
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa

Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott
legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján
meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során alkalmazott hátrányos helyzetű munkavállalók
számát értékeli, azaz a megajánlott hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatására
jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítése során
kell, hogy sor kerüljön.
Hátrányos helyzetű munkavállaló(k) megajánlása esetén a hátrányos helyzetű
munkavállaló(k)
- név szerint kerüljenek megjelölésre,
- kerüljön bemutatásra, hogy a hátrányos helyzetű munkavállaló mi
alapján/milyen szempontokra tekintettel (mely jogszabályi rendelkezés
alapján) minősül hátrányos helyzetű munkavállalónak,
- a szerződés teljesítésével összefüggésben (annak során) milyen konkrét
feladatokat fog ellátni (munkakör, pl. „betanított munkás” megjelölése nem
elegendő, konkrétan fel kell tüntetni az adott műszaki tartalom keretében
elvégzendő feladatokat),
- továbbá szükséges a hátrányos helyzetű munkavállalói „minőség” igazolására
vonatkozó dokumentumok ajánlatban történő csatolása/bemutatása (pl. életkor
igazolására személyi igazolvány másolata vagy más közokirat másolata).
Ajánlatkérő hátrányos helyzetű munkavállalónak tekinti:
a) az előző 6 hónapban nem állt rendszeresen fizetett alkalmazásban; vagy
b) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3); vagy
c)
50
éven
felüli
személy;
vagy
d)
egy
vagy
több
eltartottal
egyedül
élő
felnőtt;
vagy
e) valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25%kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági
ágazatára jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen alulreprezentált nemi csoportba
tartozik;
vagy
f) egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi
képzésének vagy szakmai tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy
javuljanak munkába állási esélyei egy biztos munkahelyen;
Ajánlattevő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazására nem köteles. Amennyiben
Ajánlattevő Ajánlatában a hátrányos helyzetű munkavállalók száma 0, a részszempontra 0
pont adható. Ajánlatkérő a bírálati szempont vonatkozásában az 5 főt elérő, illetve azt
meghaladó mértékű megajánlásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos pontszámot
ad. Ajánlattevő - amennyiben alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót -, úgy a szerződés
teljes időtartama alatt köteles az alkalmazására. Ajánlatkérő csak a teljes munkaidőben
történő alkalmazást veszi figyelembe. Ajánlatkérő a hátrányos helyzetű munkavállalók
alkalmazását nyertes ajánlattevő által rendszeresített jelenléti ívből vagy az építési naplóból
ellenőrzi.
Amennyiben Vállalkozó a megajánlott vállalást nem tartja be, úgy Megrendelő 10 munkanap
határidő tűzésével írásban felszólítja a szerződéses kötelezettségek teljesítésére. Amennyiben
Vállalkozó az írásbeli felszólításban meghatározott határidőben Megrendelő felszólításának
alapos indok nélkül, maradéktalanul nem tesz eleget, úgy Megrendelő azt követően 25.000,Ft/nap összegű kötbérre jogosult, melynek összegét Megrendelő a rendelkezésére bocsátott

teljesítési biztosítékból vonja le. A kötbér maximális mértéke megegyezik a teljesítési
biztosíték összegével. Amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri a maximális mértéket,
úgy Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja és/vagy elállhat a szerződéstől.
4.
részszempont: Az M/1 alkalmassági minimumkövetelmény körében előírásra kerülő
szakember MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai minimumtapasztalatán
felüli többlettapasztalata (hónapban megadva max.48 hó)
(Hónapban megadva /A megajánlott többlettapasztalat minimum 0 hónap, maximum 48
hónap. Előny a magasabb. Csak egész szám ajánlható meg.)
A Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott – a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló – útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1.
sz. mellékletének A.1.b) pontjának bb) alpontja szerinti egyenes arányosítás értékelési módszer
alkalmazásával történik, melynek értelmében a legmagasabb érték a legkedvezőbb.
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok valamennyi részszempont esetén súlyszámmal
kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít.
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a
legmagasabb. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül
elfogadásra.

XI./ SZERZŐDÉSTERVEZET
1.

A közbeszerzési dokumentumok részeként, de külön dokumentumban kerül feltöltésre az EKRbe. Tartalmazza a jelen eljárás nyertesével megkötendő szerződés tervezetét. A
szerződéstervezetet nem szükséges az ajánlathoz csatolni, benyújtását ajánlatkérő nem kéri.

XII./ ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS
1.

A közbeszerzési dokumentumok részeként, de külön dokumentumban (excel táblázat) kerül
feltöltésre az EKR-be.

XIII./ MŰSZAKI LEÍRÁS
1.

A közbeszerzési dokumentumok részeként, de külön dokumentumban kerül feltöltésre az EKRbe.

XIV./ EKR ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Felhívjuk T. Ajánlattevőket az EKR alkalmazásával kapcsolatosan az alábbiakra.
Az eljárásban való részvétel során különös tekintettel legyenek a Kbt. 41. §  41/A. §-ában,
valamint 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltakra.

NYILATKOZATMINTÁK
AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK
JEGYZÉKE
Az ajánlatnak – figyelemmel a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontjára - a következő iratokat kell
tartalmazni:
Melléklet

Tartalomjegyzékként használható

Oldalszám

–

Fedőlap

… oldal

–

Tartalomjegyzék oldalszámozással

… oldal

EKR
ŰRLAP

A Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelő Felolvasólap
EKR-ben elektronikus űrlapként kell benyújtani!
Árazott költségvetés a felolvasólap
részletezéséről/megbontásáról

Külön Excel
adatlapon is

EKR
ŰRLAP

mellékleteként

–

az ajánlati ár

KÉRJÜK, A FELOLVASÓLAP MELLÉKLETEKÉNT, RÉSZENKÉNT
CSATOLJÁK A KITÖLTÖTT ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉST EXCEL
TÁBLÁZAT FORMÁJÁBAN, CÉGSZERŰEN ALÁÍRVA
Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésre
EKR-ben elektronikus űrlapként kell benyújtan!
A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat.
66. § (4) Az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben az
ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása
mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

EKR

… oldal

–

–

(EKR regisztráció során kötelezően megadandó adat)
1. melléklet
2. melléklet

–

–

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdésére, valamint a 65. § (7) bekezdésre

… oldal

Nyilatkozat kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az
erőforrások rendelkezésre állásáról (Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint) és a
Kbt. 67. § (3) bekezdésben foglaltakról
(adott esetben, kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozik)
A Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet
olyan
szerződéses
vagy
előszerződésben
vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt (adott esetben)

… oldal

… oldal

Kbt. 65. § (12) bekezdés:
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a (7) bekezdés
szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak – a (8) bekezdés
szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a
részvételi jelentkezésnek – tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton
teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Közös ajánlattevők megállapodása
Közös ajánlattétel eseten az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában
foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)–(3) bekezdésre. Be kell
csatolni a közös ajánlattevők megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. §
(6) bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés
teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös ajánlattevők munkamegosztását

… oldal

a feladatok és azok részaránya tekintetében.
–

–

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult
képviselőt megjelölni, ezt a dokumentumot az összes ajánlattevőnek alá kell
írnia.
Kbt. 35. § (2a) bekezdés: Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban vagy több
szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni kell a (2)
bekezdés
szerinti
meghatalmazást
tartalmazó
okiratot.
A
meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy
részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös
ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.

… oldal

… oldal

Kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok

–

Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról, valamint a Kbt. 67. § (4)
bekezdésében foglaltakról
Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról - A Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpont EKR-ben elektronikus űrlapként kell benyújtani!
Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról - A Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kc) alpont EKR-ben elektronikus űrlapként kell benyújtani!

EKR
ŰRLAP

Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján
EKR-ben elektronikus űrlapként kell benyújtani!

3. melléklet
EKR
ŰRLAP

… oldal
–
–
–

Gazdasági, pénzügyi alkalmassággal kapcsolatos nyilatkozat
4. melléklet

5. melléklet

–

–

–
6.
melléklet
EKR
ŰRLAP
7. mellé
klet

Nyilatkozat a gazdasági, illetve pénzügyi alkalmassági előírásoknak való
megfelelés vonatkozásában
Műszaki, szakmai alkalmassággal kapcsolatos nyilatkozat
Nyilatkozat a műszaki, illetve szakmai alkalmassági előírásoknak való
megfelelés vonatkozásában
Előírt egyéb nyilatkozatok, igazolások
Az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása
hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő,
közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve kapacitást nyújtó szervezet aláírási
címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás
mintája.
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a
cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a
meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos
meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell. (adott esetben)
A cégjegyzésre jogosult személy által aláírt felhatalmazás legalább teljes
bizonyító erejű magánokirati formában, amennyiben az ajánlatot, illetve a
szükséges nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult képviselőjének
felhatalmazása alapján más személy írja alá. (adott esetben)
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb.
nem magyar nyelven került kiállításra, a Kbt. 47. § (2) bekezdésének
megfelelően ezen dokumentumok ajánlattevő általi felelős magyar nyelvű
fordítását a nem magyar nyelvű dokumentum mögé kell csatolni.
Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatás átvételéről (amennyiben releváns)
Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról
EKR-ben elektronikus űrlapként kell benyújtani!
Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljáráshoz kapcsolódóan
(adott esetben, a nyilatkozatot abban az esetben kell kitölteni, ha
változásbejegyzési eljárás van folyamatban)

–

… oldal

… oldal

… oldal

… oldal

… oldal
–
… oldal

–
8. melléklet

–
9. melléklet

A cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (adott esetben)

… oldal

Nyilatkozat felelősségbiztosításról

… oldal

Fordítások (adott esetben)
Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az általa benyújtott fordítások tartalma a
fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben
megegyezik (adott esetben)

… oldal

Nyilatkozat biztosíték(ok) rendelkezésre bocsátásáról

… oldal

1. melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT
Kbt. 66. § (6) és a 65. § (7) alapján

Vízépítési munkák kivitelezése a KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosító számú, „Vizes
élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala
megyei területein” elnevezésű projekt keretében.
…… rész
Kijelentem, hogy az általunk benyújtott dokumentumok valós információkat tartalmaznak, egyben
nyilatkozom arról, hogy az ajánlatban csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást (pl.
referenciaigazolások, pénzintézeti nyilatkozatok stb.) az adott dokumentum, igazolás aláírására
jogosult személy írta alá.
A fenti tárgyban indított eljárás vonatkozásában nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont
alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben
alvállalkozó(ka)t veszek igénybe1: (Nemleges nyilatkozat is csatolandó!)
A közbeszerzés azon részre, amellyel összefüggésben alvállalkozóval szerződést fog kötni

Nyilatkozom a Kbt. 66 § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi, az
ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(ka)t kívánom igénybe venni: (Nemleges nyilatkozat is
csatolandó!)
A közbeszerzés azon része, amellyel
összefüggésben szerződést fog kötni

Alvállalkozó neve, címe, adószáma

Nyilatkozom a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az alábbi kapacitást nyújtó szervezet(ek)et
kívánjuk igénybe venni2: (Nemleges nyilatkozat is csatolandó!)

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (név, cím,
adószám)

Az alkalmassági feltétel, amelynek
igazolásához a kapacitást nyújtó
szervezet erőforrására támaszkodik (a
felhívás
vonatkozó
pontjának
megjelölése)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
................................................................
cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak), vagy aláírás a meghatalmazott(ak)
részéről
1
2

Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”
Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”

2. melléklet
NYILATKOZAT
erőforrások rendelkezésre állásáról (Kbt. 65. § (7) szerint) és a Kbt. 67. § (3)-ben foglaltakról
(adott esetben)

Vízépítési munkák kivitelezése a KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosító számú, „Vizes
élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala
megyei területein” elnevezésű projekt keretében.
…… rész
Alulírott …………………….., melyet képvisel: ………………………… (kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet, személy neve, címe), kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet, személy a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 65. § (7) bekezdése és a Kbt. 67. § (3)
bekezdése alapján kijelentem, hogy a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban az





eljárást megindító felhívás szerinti kizáró okok nem állnak fenn, valamint
szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak
állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt:
{Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai
alkalmasság tekintetében az ajánlati felhívás szerint.}
az …….. alkalmassági követelmény cégünk vonatkozásában teljesülnek.

A Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, mely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………
cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak), vagy aláírás a meghatalmazott(ak)
részéről
Kbt. 65. § (7) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az
ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy
részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (8) Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági
és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. (9 Az e törvény végrehajtási rendeletében
foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns
szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti
igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének
teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági
követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény
igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a
nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A (7) bekezdés szerint csatolandó
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény
teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az
ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
(10) Építési beruházásra vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés, valamint árubeszerzésre irányuló szerződéssel kapcsolatos beállítási
vagy üzembehelyezési művelet esetén az ajánlatkérő előírhatja, hogy bizonyos alapvető fontosságú feladatokat maga az ajánlattevő vagy közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezzen el. Ebben az esetben az e feladatokra vonatkozó, a (9) bekezdés szerinti
alkalmassági feltételek igazolásához a (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező más szervezet
kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRŐL3
(adott esetben)

Vízépítési munkák kivitelezése a KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosító számú, „Vizes
élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala
megyei területein” elnevezésű projekt keretében.
Alulírottak (képviselő / meghatalmazott neve), mint a(z) <cégnév> (<székhely, adószám>) ajánlattevő
és (képviselő / meghatalmazott neve) mint a(z) <cégnév> (<székhely, adószám>) ajánlattevő
képviselői nyilatkozunk, hogy a fenti tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, figyelemmel a Kbt.ben foglaltakra a(z) <cégnév> (<székhely, adószám>), valamint a(z) <cégnév> (<székhely, adószám>)
közös ajánlatot nyújt be.
A közös ajánlattevők egymás közötti és külső jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (Ptk.) 6:29. § és 6:30. §-ában foglaltak irányadóak.
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a nevükben
történő eljárásra a(z) <cégnév> (<székhely, adószám>) teljes joggal jogosult.
Kijelentjük továbbá, hogy ajánlatunkhoz csatoljuk az általunk, mint közös ajánlattevők által kötött
együttműködési megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség (kötelező egyetemleges
felelősség), a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről.
Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlatot benyújtó gazdasági
szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be sem a
közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

................................................................
cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak), vagy aláírás a meghatalmazott(ak)
részéről

3

................................................................
cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak), vagy aláírás a meghatalmazott(ak)
részéről

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlatot tevő ajánlattevők nyilatkozata vagy az általuk kötött együttműködési megállapodás, melynek
tartalmaznia kell:
–
a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő szervezet megnevezését,
–
a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről,
–
kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét,
–
ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a vezető között,
–
a számlázás rendjét.

Képviselő ajánlattevő megjelölése4
közös ajánlattétel esetén

Vízépítési munkák kivitelezése a KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosító
számú, „Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Somogy- és Zala megyei területein” elnevezésű projekt keretében.
Alulírottak a(z) alábbi közös részvételre jelentkezők képviseletében a Kbt. 35. § (1)-(2) bekezdése
alapján az ajánlatkérő által a fenti tárgyban indított közbeszerzési eljárásban n y i l a t k o z z u k ,
hogy az alábbi részvételre jelentkezők közösen nyújtanak be ajánlatot és maguk közül a közbeszerzési
eljárásban a közös ajánlattevők nevében történő eljárásra az alábbi képviselőt jelölik és hatalmazzák
meg:5
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő nevében
aláírásra
jogosult
képviselő neve:
Ajánlattevő jogosulte a közös részvételre
jelentkezők nevében
eljárni,
azokat
képviselni (csak az
egyik
ajánlattevő
jelölhető
meg
„igennel”):

igen / nem6

igen / nem

A fenti közös részvételre jelentkezők cégszerű aláírása:
Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján

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

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

4

Közös ajánlattétel esetén kitöltendő. Minden közös részvételre jelentkezőnek alá kell írnia.
A táblázat szabadon bővíthető.
6
A megfelelő aláhúzandó. Csak egy képviselő ajánlattevő jelölhető meg.
5

igen / nem

3. melléklet

NYILATKOZAT
KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL, VALAMINT A KBT. 67. § (4)
BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAKRÓL7
Vízépítési munkák kivitelezése a KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosító
számú, „Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Somogy- és Zala megyei területein” elnevezésű projekt keretében.
…… rész
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő
megnevezése)
………………………….
(ajánlattevő
székhelye),
………………………….
(Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma)
nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), hogy fenti tárgyban
megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbi nyilatkozatokat teszem:
I.
Az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) –k), m) és q) pontban
meghatározott kizáró okok hatálya alá.
II.
Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglalt kizáró okok hatálya alá eső az alkalmasság igazolására igénybe vett más
szervezetet/szervezeteket.
III.
Cégünk, mint ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………
cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak), vagy aláírás a meghatalmazott(ak)
részéről

7

Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy a nyilatkozat keltezése nem lehet korábbi, mint az Összefoglaló
tájékoztató feladásának napja, tekintettel arra, hogy a Kbt. és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírásainak
megfelelően a kizáró okok fenn nem állásának igazolása tárgyi eljárásban benyújtott ajánlat elbírálásához
kapcsolódik.

4. melléklet

NYILATKOZAT A MŰSZAKI-SZAKMAI
alkalmassági követelménynek való megfelelőségről

Vízépítési munkák kivitelezése a KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosító
számú, „Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Somogy- és Zala megyei területein” elnevezésű projekt keretében.
…… rész
Alulírott …………………………….., mint a(z) …………………………….. cégjegyzésre jogosult
képviselője, felelősségem tudatában kijelentem, hogy fenti tárgyban indított közbeszerzési eljárásban
az ajánlattételi felhívásban előírt az általam igazolni kívánt műszaki-szakmai alkalmassági
követelmények (M/1., pont) teljesülnek.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
….............................................................
cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak), vagy aláírás a meghatalmazott(ak)
részéről

5. melléklet

NYILATKOZAT A GAZDASÁGI, ILLETVE PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGI
ELŐÍRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS VONATKOZÁSÁBAN
Vízépítési munkák kivitelezése a KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosító
számú, „Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Somogy- és Zala megyei területein” elnevezésű projekt keretében.
…… rész
Alulírott …………………………….., mint a(z) …………………………….. cégjegyzésre jogosult
képviselője, felelősségem tudatában kijelentem, hogy fenti tárgyban indított közbeszerzési eljárásban
az ajánlattételi felhívásban előírt az általam igazolni kívánt szakmai tevékenység végzésére vonatkozó
alkalmassági követelmények (P/1. pont) teljesülnek.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
….............................................................
cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak), vagy aláírás a meghatalmazott(ak)
részéről

6. melléklet

NYILATKOZAT

a kiegészítő tájékoztatás(ok) átvételéről8
(adott esetben)

Vízépítési munkák kivitelezése a KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosító
számú, „Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Somogy- és Zala megyei területein” elnevezésű projekt keretében.

Alulírott………………….mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése)
…………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………… (ajánlattevőt
nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………(ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében
kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése) kijelentem, hogy a fenti tárgyban
megindított közbeszerzési eljárásban ….... db kiegészítő tájékoztatást megkaptuk és jelen ajánlat
elkészítése során azokat figyelembe vettük.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………
cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak), vagy aláírás a meghatalmazott(ak)
részéről

8

Csak abban az esetben szükséges kitölteni és az ajánlathoz csatolni, amennyiben sor került az eljárás keretében
kiegészítő tájékoztatás megküldésére

7. melléklet

NYILATKOZAT
felelősségbiztosításról

Vízépítési munkák kivitelezése a KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosító
számú, „Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Somogy- és Zala megyei területein” elnevezésű projekt keretében.
……. rész
Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………….…………………..............................................................
(székhely:
………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem.
Ezúton nyilatkozom, hogy nyertességem esetén vállalom, hogy a szerződéskötés időpontjában, az
ajánlattételi felhívás V.2. „További információk” 9. pontjában és a közbeszerzési dokumentum VIII. /
1. pontjában részletezett felelősségbiztosítással a szerződéskötés időpontjában rendelkezni fogok.
Tudomásul veszem, hogy nyertességünk esetén a szakmai felelősségbiztosítás(ok) másolati példányát,
kötvényét a szerződés aláírásával egyidejűleg az ajánlatkérőként szerződő fél részére átadjuk.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………
cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak), vagy aláírás a meghatalmazott(ak)
részéről

8. melléklet

NYILATKOZAT
biztosíték rendelkezésre bocsátásáról

Vízépítési munkák kivitelezése a KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosító
számú, „Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Somogy- és Zala megyei területein” elnevezésű projekt keretében.
Alulírott, ………………………………… mint a(z) ……………………… (név)
……………………… (székhely) képviselője, a(z) Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, mint
Ajánlatkérő által kiírt fenti tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy minden
előírt biztosítékot határidőre rendelkezésre bocsátunk:
 teljesítési
 jólteljesítési biztosíték.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
................................................................
cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak), vagy aláírás a meghatalmazott(ak)
részéről

CSAK FELSZÓLÍTÁS ESETÉN CSATOLANDÓ
Nem kérjük az ajánlatban benyújtani.
A Kbt. 69. § szerinti felszólításra csatolandó nyilatkozatminták
Tartalomjegyzék9
Iratjegyzék a Kbt. 49. § (2) bekezdés szerint
Tartalomjegyzékként használható

Oldalszám

Ajánlattevő(k), illetve alkalmasság igazolásában közreműködő szervezet(ek) (vagy személy(ek))
igazolásai a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására
Az ajánlattételi felhívás P/1. alpontja szerint, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.
§ (1) bekezdés b) pontjára tekintettel

… oldal

Az ajánlattételi felhívás M/1. alpontja szerint, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.
§ (2) bekezdés b) pontjára tekintettel

… oldal

9

A tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell!

NYILATKOZAT
a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekről
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően

Vízépítési munkák kivitelezése a KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosító számú,
„Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és
Zala megyei területein” elnevezésű projekt keretében.
…… rész
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) .......…………............……………………
(ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése10)
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
székhelye11) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással
összefüggésben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak
megfelelően nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítése során alábbi szakembereket veszem igénybe:

Szakember
Igazolni
megnevezése kívánt
alkalmasság
i
követelmén
y pontos az eljárást
megindító
felhívásban
meghatároz
ott számának
megjelölése

Rendelkezé
sre állási
nyilatkozat
csatolva

Kamarai
jogosultság
(amennyibe
n releváns)

Igen/Nem

Van/Nincs

Kamarai
azonosít
ó
(amenny
iben
releváns
)

Iskolai
oklevél
másolata
csatolva

Önéletrajz
csatolva, melyből
megállapítható a
minimumkövetel
mény és értékelési
szempont

Igen/Nem

Igen/Nem

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
................................................................
cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak), vagy aláírás a meghatalmazott(ak)
részéről

10
11

Nem kívánt rész törlendő!
Nem kívánt rész törlendő!

