KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti eljárásban
Vízépítési tevékenység a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEHOP-4.1.0-15-201600026 azonosító számú, „Élőhelyvédelem és helyreállítás a Kis-Balaton- medence és a Nyugat- KülsőSomogy kistájakon” elnevezésű projekt keretében

A felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V.25.) MvM rendelet
6. § (6) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve az ajánlattételi felhívást is tartalmazó
teljes ajánlattételi dokumentációt (közbeszerzési dokumentumok) ezúton ellenjegyzem:
Név: Gordosné Fekete Lívia
Lajstromszám: 00925
Levelezési cím: 9400 Sopron, Paprét 30.
E-mail: gordos.livia@arzano.hu, info@arzano.hu
Az Ajánlattételi Felhívás és Közbeszerzési dokumentumok megküldésének napja:
2017. május 19.

Tisztelt Ajánlattevő!
Kérjük, hogy az ajánlattételi felhívás részletes áttanulmányozását követően, annak kiegészítéseként jelen
közbeszerzési dokumentumok tartalmát is gondosan tanulmányozzák át a megfelelő ajánlattétel érdekében.
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, 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 szerinti. A
közbeszerzési dokumentum átvételét/elérését a dokumentációban található átvételi elismervény
visszaküldésével, a rendelkezésre bocsátott nyilatkozatminta segítségével az info@arzano.hu
elektronikus levélcímen kell igazolni, az ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció átvételének
visszaigazolása az eljárásban való részvétel, azaz az ajánlattevés feltétele. A dokumentáció átvételének
visszaigazolását a lebonyolító e-mailen visszajelzi. Amennyiben a visszajelzés 2 munkanapon belül nem
történik meg, kérjük, hogy ezt jelezzék, az esetleges technikai probléma miatti félreértések elkerülése
érdekében.

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. Az
ajánlatban csatolni kell a dokumentáció átvételi elismervényének megküldését igazoló dokumentum
másolati példányát és a kitöltött átvételi elismervény másolati példányát.

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 fax vagy
e-mail (Kbt. 41. §) útján küldi meg a gazdasági szereplőknek a gyors tájékoztatás érdekében.
Ajánlatkérő a fax megküldését legfeljebb háromszor kísérli meg. A megküldött dokumentum akkor is
kézbesítettnek minősül, ha az ajánlatkérő a megküldés sikerességéről faxjelentést kap, vagy ha az adott
e-mail kiküldésre és az elküldött üzenetek közé besorolásra került. Ajánlatkérő fenntartja magának a
jogot, hogy az eljárás során a hagyományos postai úton küldje meg az egyes dokumentumokat a
gazdasági szereplőknek, amennyiben ezt a Kbt. nem zárja ki.

9.

A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi információkat:
‒ Ajánlatkérő neve
‒ közbeszerzési eljárás tárgya, közbeszerzési rész megjelölése;
‒ a dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe
A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az ajánlatkérőt felelősség
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nem terheli.
KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁSRA VONATOKOZÓ 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 információért az alábbi címhez fordulhatnak: A jelen ajánlattételi felhívás 2. pontjában
megadott Lebonyolító kapcsolattartási címén, fax számon vagy email címen, kizárólag írásban kérhető
kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § szerint. Minden ilyen tájékoztatási kérelmet telefaxon vagy emailben kell eljuttatni a meghatározott címre azzal, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet
minden esetben meg kell küldeni szerkeszthető „*.doc” vagy „*.docx” formátumban is az
info@arzano.hu e-mail címre. Az egyéb helyen benyújtott, vagy más faxszámra, e-mail címre
megküldött kérdést Ajánlatkérő nem veszi figyelembe, és nem vállal felelősséget ezen kérdések
megválaszolásáért. 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 kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget és/vagy email címet adjon
meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak 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.

Ajánlattevőnek elektronikus levélben vissza kell jeleznie az Ajánlatkérő képviselője részére, hogy a
kiegészítő tájékoztatást megkapta. Ugyanezen előírás vonatkozik az Ajánlatkérő vagy képviselője által a
közbeszerzési eljárás során az Ajánlattevő részére küldött valamennyi dokumentum esetére is.

4.

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.

5.

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.

6.

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.

7.

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.

8.

Ajánlatkérő a Kbt. 56. §-ának megfelelő tartalommal, a megfelelő ajánlattétel érdekében, a felhívásban
és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági
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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.
9.

A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat a gazdasági szereplőt terheli.

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.

3.

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben, az
ajánlatot Ajánlatkérőnek a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint a szerződés teljesítésétől számított legalább
öt évig meg kell őriznie.

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. 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.
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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.

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.

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen benyújtás előtt módosítást hajtottak végre, az aláíró személy a
módosításnál is kézjegyével lássa el.

AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FORMAI ELŐÍRÁSOK
1.

Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva Kbt. 68. § (2) bekezdés alapján 1 eredeti
példányban kell benyújtani írásban, zártan, roncsolásmentes csomagolásban, magyar nyelven. Kbt. 68. §
(2) bekezdése alapján az ajánlathoz egy példányban csatolni kell az eredeti példányról képolvasó
készülékkel készült CD-re vagy DVD-re írt elektronikus példányt, mely jelszó nélkül olvasható. Az
elektronikus példánynak AcrobatReader programmal olvasható, PDF kiterjesztésűnek kell lennie, az
egységár listát excel formátumban is kérjük becsatolni. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra
vonatkozóan, hogy az elektronikus példány a papír alapon benyújtottal megegyezik. Amennyiben a
példányok között eltérés lenne, a papír alapú eredeti példány tartalma az irányadó. Az eredeti példányt
zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az első, vagy a hátsó laphoz rögzíteni kell, a
matricát le kell bélyegezni, vagy aláírásra jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az
aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlat minden információt tartalmazó oldalát
folyamatos oldalszámozással kell ellátni és a 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. A borítékon/dobozon az ajánlattevő nevét, címét, továbbá az Eljárás tárgyát és az „Ajánlattételi
határidő lejártáig nem bontható fel!” megjelöléseket kell feltüntetni.

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

3.

5

SZERZŐDÉSTERVEZET
1.

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

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS
1.

A közbeszerzési dokumentumok részeként, de külön dokumentumban (excel táblázat) kerül csatolásra.
Az árazatlan költségvetés bocsát ajánlattevők részére, melynek a kitöltésével kapcsolatban vegyék
figyelembe az ajánlattételi felhívásban foglalt előírásokat.

MŰSZAKI LEÍRÁS, statikai számítások, specifikáció
1. A közbeszerzési dokumentumok részeként, de külön dokumentumban kerülnek csatolásra.
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I. RÉSZ: NYILATKOZATMINTÁK
AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE
Az ajánlatnak – figyelemmel a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontjára - a következő iratokat kell tartalmazni:
Iratjegyzék a Kbt. 49. § (2) bekezdés szerint
Tartalomjegyzékként használható

Melléklet

Oldalszám

–

Fedőlap

… oldal

–

Dokumentáció átvételi elismervényének megküldését igazoló dokumentum
másolati példánya és a kitöltött átvételi elismervény másolati példánya

… oldal

–

Tartalomjegyzék

… oldal

1. melléklet

A Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelő felolvasólap

… oldal

Külön excel
adatlapon

Árazott költségvetés a felolvasólap mellékleteként az ajánlati ár
részletezéséről/megbontásáról
Ajánlattételi nyilatkozat: Ajánlattevő(k) cégszerűen aláírt, eredeti
nyilatkozata
– Kbt. 66. § (2) bekezdésre
– Kbt. 66. § (4) és (6) valamint a 65. § (7) bekezdésre
Nyilatkozat a kapacitást rendelkezésre bocsátó részéről, a kezességről (adott
esetben). Kbt. 67. § szerint

… oldal

Kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok
– Kizáró okokról szóló nyilatkozat az ajánlattevő részéről
– Ajánlattevő nyilatkozata a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2)
bekezdése alapján

… oldal

Gazdasági, pénzügyi alkalmassággal kapcsolatos nyilatkozatok

… oldal

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján alkalmassági
követelményt nem ír elő.

… oldal

Műszaki, szakmai alkalmassággal kapcsolatos nyilatkozatok
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján alkalmassági
követelményt nem ír elő.

… oldal

Kamarai tagsággal való rendelkezés igazolása

… oldal

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján alkalmassági
követelményt nem ír elő.

… oldal

Felhívásban előírt egyéb nyilatkozatok, igazolások
Közös ajánlattevők megállapodása (közös ajánlattétel esetén)
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.
Az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása
hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő,
közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve alvállalkozó és kapacitást nyújtó

… oldal

2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet

5. melléklet

–

–

–

–

–
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… oldal

… oldal

… oldal

… oldal

… oldal

… oldal

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.
–

Meghatalmazás (adott esetben)

… oldal
… oldal

–

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.

6. melléklet

Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatás átvételéről (amennyiben releváns)

… oldal

7. melléklet

Felhívásban előírt egyéb nyilatkozat

… oldal

8. melléklet

Nyilatkozat felelősségbiztosításról

… oldal

9. melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4) – (5) bekezdésében foglaltakról

… oldal

10. melléklet

Ajánlattevő nyilatkozata az üzleti titok nyilvánosságra hozatalának
megtiltásáról (amennyiben releváns) indoklással a Kbt. 44.§ szerint

… oldal

11. melléklet

Nyilatkozat biztosíték(ok) rendelkezésére bocsátásáról

… oldal

–

Indikatív műszaki ütemterv (a felhívásban foglaltak szerint)

… oldal

–

Ajánlat elektronikus példánya (cd/dvd)
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… oldalon
rögzítve az
ajánlathoz

1. melléklet
FELOLVASÓLAP
Vízépítési tevékenység a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEHOP-4.1.0-15-201600026 azonosító számú, „Élőhelyvédelem és helyreállítás a Kis-Balaton- medence és a Nyugat- KülsőSomogy kistájakon” elnevezésű projekt keretében

Ajánlattevő1

Neve
Címe (székhelye/lakóhelye)
Cégjegyzékszáma
Belföldi adószáma
Pénzforgalmi jelzőszáma

Neve
Telefonszáma
Kapcsolattartó2
Telefax száma
E-mail címe
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (Ajánlattevő megnevezése)
…………………………. (Ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt nyilvántartó
cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra
jogosult …………….. (tisztség megjelölése) nyilatkozom, hogy a fenti tárgyban megindított közbeszerzési
eljárás tekintetében az alábbi ajánlatot tesszük:

Számszerűsíthető bírálati szempont:
Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen:

Nettó …… Ft

Környezetvédelmi vállallások összesen:

… db

Igen válasz
Ajánlattevői
esetén
Vizsgálati elem
Megajánlás
vállalás
adandó
(igen/nem)
pontszám
A
szállítójárművek
igen
/
nem
1
2.1.
Porszennyezés
kizárólag
kapacitásuk,
csökkentése,
teherbírásuk legalább 90
levegővédelem
%-át elérő kihasználtság
mellett mozgathatóak a
fuvarszámok csökkentése
érdekében.
Járművek sármentesítése igen / nem
1
a munkaterület elhagyását
megelőzően
(pl.
kerékmosó)
1
2

Közös ajánlattétel esetén valamennyi tagot kérjük feltüntetni.
Közös ajánlattétel esetén valamennyi tagot kérjük feltüntetni.
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Nem válasz
esetén
adandó
pontszám
0

0

Vizsgálati elem

2.2. Forgalom és közúti
infrastruktúra
fenntartása,
kedvezmények nyújtása a
helyi lakosságnak

2.3.
Talajszennyezés
csökkentése

2.4.
Hulladékgazdálkodás, az
érintett
közterület,
településrész
és
a
kivitelezés
hulladékgazdálkodásának
zavartalansága

Igen válasz
Ajánlattevői
esetén
Megajánlás
vállalás
adandó
(igen/nem)
pontszám
Kizárólag EURO IV vagy igen / nem
1
annál
korszerűbb
normának
megfelelő
munkagépek,
tehergépjárművek
alkalmazása.
Megközelítési útvonalak igen / nem
1
állapotának előzetes képi
dokumentálása,
a
kivitelezés befejeztével az
esetleges
kivitelezéssel
kapcsolatos
állagromlások
helyreállításának
vállalása.
Az
érintett
terület igen / nem
1
lakosságának folyamatos,
közvetlen,
bármikor
elérhető
tájékoztatása
(Önkormányzat honlap)
az érintett településrész
esetleges
forgalomkorlátozásairól.
A
járművek, igen / nem
1
földmunkagépek
tankolása
kizárólag
szilárd, burkolt talajon az
adott
munkaterület
felvonulási területén az
esetleges
azonnal
kármentesítésre alkalmas
környezetben
történik,
vagy
kiépített
üzemanyagtöltő
állomáson.
Vállalja, hogy az irodai igen / nem
1
munkák során felhasznált
papírok
40
%-ában
újrahasznosított
papír
kerül alkalmazásra.

Nem válasz
esetén
adandó
pontszám
0

0

0

0

0

Kijelentem, hogy az ajánlati ár tartalmazza a vállalkozási szerződés szerint elvégzendő munkák teljes
költségét, valamint minden, a szerződés aláírásának időpontjában érvényes minden költséget.
KÉRJÜK, A FELOLVASÓLAP MELLÉKLETEKÉNT CSATOLJÁK A KITÖLTÖTT ÁRAZOTT
KÖLTSÉGVETÉST EXCEL TÁBLÁZAT FORMÁJÁBAN, CÉGSZERŰEN ALÁÍRVA, AZ
10

ALÁBBI NYILATKOZATTAL ELLÁTVA:
„Jelen nyilatkozatot a „Vízépítési tevékenység a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a
KEHOP-4.1.0-15-2016-00026 azonosító számú, „Élőhelyvédelem és helyreállítás a Kis-Balaton- medence és
a Nyugat- Külső-Somogy kistájakon” elnevezésű projekt keretében” tárgyában megindított közbeszerzési
eljárásban, az ajánlat részeként teszem.”
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

................................................................
cégszerű aláírás
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2. melléklet
KBT. 66. § (2) BEKEZDÉS SZERINTI NYILATKOZAT
Vízépítési tevékenység a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEHOP-4.1.0-15-201600026 azonosító számú, „Élőhelyvédelem és helyreállítás a Kis-Balaton- medence és a Nyugat- KülsőSomogy kistájakon” elnevezésű projekt keretében
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:
A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján „Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett
nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére,
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan”.
Ennek megfelelően nyilatkozom, hogy ajánlatom az előzőekben meghatározott – általam teljes körűen
megismert – dokumentumokon alapszik.
Nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek
megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére, nyertességünk esetén vállaljuk a felhívásban, a
közbeszerzési dokumentumokban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb dokumentumokban
előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötését.
Vállaljuk, hogy a szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeimet
maradéktalanul teljesítem a Felolvasólapon rögzített ár alkalmazásával.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
................................................................
cégszerű aláírás
A Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően: „Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat
68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt
példányát kell tartalmaznia. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős
fordítását is köteles elfogadni.”
Közös ajánlattétel esetén a kötelezettségvállaló aláírását tartalmazó nyilatkozat csatolása szükséges.
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3. melléklet
AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT
Kbt. 66. § (4) és (6) és a 65. § (7) alapján
Vízépítési tevékenység a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEHOP-4.1.0-15-201600026 azonosító számú, „Élőhelyvédelem és helyreállítás a Kis-Balaton- medence és a Nyugat- KülsőSomogy kistájakon” elnevezésű projekt keretében
A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom továbbá, hogy vállalkozásom a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint vállalkozásom
 mikrovállalkozásnak,
 kisvállalkozásnak, 
 középvállalkozásnak3 minősül 
 nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá.4
Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban
meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe5:
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
benyújtáakor már ismert alvállalkozó(ka)t kívánom igénybe venni:
A közbeszerzés azon része, amellyel
összefüggésben szerződést fog kötni

Alvállalkozó neve, címe

Nyilatkozom a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az alábbi kapacitást nyújtó szervezet(ek)et kívánjuk
igénybe venni6:

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (név, cím)

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

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
................................................................
cégszerű aláírás

Mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ
a jogszabály rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni.
4
Közös ajánlattétel esetén ajánlattevőnként külön-külön kell megadni a minta egymás alá másolásával.
5
Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”
6
Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”
3
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4. melléklet
NYILATKOZAT az erőforrások rendelkezésre állásáról
(adott esetben)
Vízépítési tevékenység a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEHOP-4.1.0-15-201600026 azonosító számú, „Élőhelyvédelem és helyreállítás a Kis-Balaton- medence és a Nyugat- KülsőSomogy kistájakon” elnevezésű projekt keretében
Alulírott …………………….., melyet képvisel: …………………………, mint kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet, személy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 67. § (3) bekezdése
alapján kijelentem, hogy a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítéséhez
szükséges alábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama
alatt:
{Az érintett erőforrások pontos leírása az alkalmasság tekintetében az ajánlati felhívás szerint.}
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
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.
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5. melléklet
NYILATKOZAT
KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSA TEKINTETÉBEN7
Vízépítési tevékenység a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEHOP-4.1.0-15-201600026 azonosító számú, „Élőhelyvédelem és helyreállítás a Kis-Balaton- medence és a Nyugat- KülsőSomogy kistájakon” elnevezésű projekt keretében
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) bekezdés g) –k), m) és
q) pontban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat, illetve nem vesz igénybe a fenti
kizáró okok hatálya alá eső az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetet/szervezeteket.
III.
Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy cégemet8 szabályozott tőzsdén: 
 jegyzik 
 nem jegyzik.
Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy9
 az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi
tényleges tulajdonosról10:
neve: ____________________, állandó lakóhelye: ____________________11
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.
7

Megfelelő válasz aláhúzandó!
Megfelelő válasz aláhúzandó!
10
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. §
r) pontja szerint tényleges tulajdonos:
ra) z a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon –
közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy
azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2)
bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már
meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,
vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább
huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;
11
Szükség esetén bővíthető!
8
9
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vagy
 az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
nyilatkozom, hogy a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra) –rb) vagy rc) –rd) alpontja szerinti
tényleges tulajdonos nincs.
IV.
Nyilatkozom egyúttal a Kbt. 62. § (1) k) bekezdés kc) alpontjára vonatkozóan alábbiak szerint:
 Nincsen olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik
vagy 
 Van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.
Ezen szervezet megnevezése és székhelye: ……………………………….
Ajánlattevőként ezúton nyilatkozom, hogy ezen szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) k) bekezdés kb)
pontjában hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………
cégszerű aláírás
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6. melléklet

NYILATKOZAT
a kiegészítő tájékoztatás(ok) átvételéről12
Vízépítési tevékenység a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEHOP-4.1.0-15-201600026 azonosító számú, „Élőhelyvédelem és helyreállítás a Kis-Balaton- medence és a Nyugat- KülsőSomogy kistájakon” 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

Csak abban az esetben szükséges kitölteni és az ajánlathoz csatolni, amennyiben sor került az eljárás
keretében kiegészítő tájékoztatás megküldésére
12
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7. melléklet
EGYÉB, A FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK
Vízépítési tevékenység a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEHOP-4.1.0-15-201600026 azonosító számú, „Élőhelyvédelem és helyreállítás a Kis-Balaton- medence és a Nyugat- KülsőSomogy kistájakon” elnevezésű projekt keretében
Alulírott, ………………………………… mint a(z) ………………………
……………………… (székhely) képviselője, a(z) … mint Ajánlatkérő által kiírt
„…” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként

(név)

és a(z) ……………………… (név) ……………………… (székhely) közös ajánlattevő képviseletében13
Nyilatkozom, hogy az ajánlatban csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum,
igazolás aláírására jogosult személy írta alá.
Nyilatkozom, hogy változásbejegyzési eljárás van/ nincs14 folyamatban. Tekintettel arra, hogy
változásbejegyzési eljárás van folyamatban, ajánlatommal egyidejűleg csatolom a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Nyilatkozom, hogy az általam a jelen ajánlatban megadott adatok megegyeznek a céginformációs
szolgálat elektronikus nyilvántartásában közölt adatokkal15.
Vagy16:
Nyilatkozom, hogy az általam a jelen ajánlatban megadott adatok és a céginformációs szolgálat
elektronikus nyilvántartásában közölt adatok között az alábbiak szerint eltérés található:
-

…

A fenti eltérések oka az alábbi:
Nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe az eljárást megindító felhívás szerint
megjelölt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Nyilatkozom, hogy az ajánlathoz csatolt elektronikus példány az ajánlat eredeti, aláírt papír alapú
példányával mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………
cégszerű aláírás

13
14

15
16

Közös ajánlattétel esetén kitöltendő, szükség szerint bővíthető vagy törölhető.
A megfelelő aláhúzandó. Közös ajánlattétel esetében valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozóan kérjük megadni.
Közös ajánlattétel esetében valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozóan kérjük megadni.
A megfelelő válasz szerint a nem releváns rész törölhető.
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8. melléklet
NYILATKOZAT
felelősségbiztosításról
Vízépítési tevékenység a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEHOP-4.1.0-15-201600026 azonosító számú, „Élőhelyvédelem és helyreállítás a Kis-Balaton- medence és a Nyugat- KülsőSomogy kistájakon” elnevezésű projekt keretében
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 egyéb információkban foglalt legalább ____________ Ft/év és
legalább_____________Ft/káresemény mértékű általános felelősségbiztosítással a szerződéskötés
időpontjában rendelkezni fogok.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülök és a szerződéskötés
időpontjában nem rendelkezem az Ajánlatkérő által a felhívásban előírt kritériumoknak megfelelő
felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4)
bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………
cégszerű aláírás
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9. melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 73. § (4) – (5) bekezdésében foglaltakról
Vízépítési tevékenység a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEHOP-4.1.0-15-201600026 azonosító számú, „Élőhelyvédelem és helyreállítás a Kis-Balaton- medence és a Nyugat- KülsőSomogy kistájakon” elnevezésű projekt keretében

Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………….…………………..............................................................
(székhely:
………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a Kbt. 73. § (4) –
(5) bekezdésének vonatkozásában:
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (4) bekezdés alapján
megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok
vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi,
szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
Nyilatkozom, továbbá, hogy ajánlatunkat a Közbeszerzési Hatóság – a foglalkoztatáspolitikáért felelős
miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján – által kiadott, a
Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről szóló tájékoztatásban
foglaltak figyelembe vételével állítottunk össze.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………
cégszerű aláírás
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10. melléklet
ÜZLETI TITOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZA MINTÁJA17
Vízépítési tevékenység a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEHOP-4.1.0-15-201600026 azonosító számú, „Élőhelyvédelem és helyreállítás a Kis-Balaton- medence és a Nyugat- KülsőSomogy kistájakon” elnevezésű projekt keretében

Alulírott, ………………………………… mint a(z) ……………………… (név)
……………………… (székhely) képviselője, a(z) … mint Ajánlatkérő által kiírt
„…” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti
titkot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom, és kérem annak bizalmas kezelését.
Ajánlatunk üzleti titkot tartalmazó része(i):
Üzleti titkot tartalmazó dokumentum megnevezése és a dokumentum oldalszámának megadása:
A dokumentum üzleti titokká nyilvánításának indoka18:

17
18

Csak abban az esetben csatolandó az ajánlathoz, amennyiben az üzleti titkot tartalmaz.
Az indokolást a Kbt. 44. §-ában foglaltakra tekintettel kell megadni
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11. melléklet
NYILATKOZA BIZTOSÍTÉKOKRÓL19
Vízépítési tevékenység a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEHOP-4.1.0-15-201600026 azonosító számú, „Élőhelyvédelem és helyreállítás a Kis-Balaton- medence és a Nyugat- KülsőSomogy kistájakon” elnevezésű projekt keretében

Alulírott, ………………………………… mint a(z) ……………………… (név)
……………………… (székhely) képviselője, a(z) … mint Ajánlatkérő által kiírt fenti tárgyú közbeszerzési
eljárás ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy az
 ajánlati (amennyiben releváns)
 teljesítési (amennyiben releváns)
 jólteljesítési (amennyiben releváns)
Biztosítékot határidőre rendelkezésre bocsátjuk.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………
cégszerű aláírás

19

Csak abban az esetben csatolandó az ajánlathoz, amennyiben az üzleti titkot tartalmaz.
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