KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMÁCIÓ

„Rózsaszentmártoni szociális alapellátások fejlesztése”
elnevezésű, TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00012 azonosítószámú
projekt megvalósításához szükséges építési beruházás

Közbeszerzési dokumentáció

A.
1.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Az eljárás

1.1. Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik Rész 112. § (1)
bekezdés b) pontjának alkalmazásával Kbt. 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési
eljárást indít, melynek keretében az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételek szerint kéri az ajánlatokat benyújtani
az Ajánlattevőktől.
1.2. Kérjük a Tisztelt ajánlattevőket, hogy ajánlatukat szigorúan a felhívásban, a
közbeszerzési dokumentumban és a jogszabályokban meghatározottak szerint
készítsék el, és nyújtsák be, és bizonytalanság esetén éljenek a közbeszerzési
törvényben meghatározott kiegészítő tájékoztatás-kérés lehetőségével. A
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, valamint a jogszabályokban foglalt
feltételek bármelyikének nem megfelelő ajánlat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 73. §-a alapján érvénytelennek minősülhet,
valamint a Kbt. 74. §-a alapján Ajánlatkérő köteles a kizárás lehetőségével élni.
1.3. A jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor. A Kbt. vonatkozó
rendelkezései abban az esetben is irányadók, ha erre a közbeszerzési dokumentumok
külön nem tesznek utalást.
1.4. A Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást nem
hirdetmény útján teszi közzé. Ajánlatkérő a jelen ajánlati felhívást közvetlenül küldi
meg saját kezdeményezés alapján felkérendő legalább öt gazdasági szereplő részére.
Ajánlatkérő az eljárás közbeszerzési dokumentumait a Kbt. 57. § (2) bekezdésének
megfelelően Ajánlatkérő biztosítja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat
ajánlatonként legalább egy Ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó
elektronikus úton az ajánlattételi határidő lejártáig elérhesse.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmükben, elektronikus
úton
hozzáférhetővé
teszi.
Elérési
útvonal:
a
https://upcmailsharing.upc.hu/ajax/share/0267871903995461275882d399544decb24c3535800c72
19/1/8/NzE linken elérhető letöltési oldalon.
Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek
ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek
ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot
tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi
felhívást.
Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát, amely tartalmazza az
ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladat bemutatását,
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kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan
képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A
megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük
esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállalnak. A közös Ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös Ajánlattevők megjelölését. Az
egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi
határidő lejárta után változás nem következhet be.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. § (1)-(4) és
(6)-(7) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 115. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek.
1.5. Az eljárásban nem lehet tárgyalni, Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás
nélkül, az abban leírt információk alapján bírálja el. Az Ajánlattevőknek az
ajánlattételi határidő lejártával egyidejűleg ajánlati kötöttsége keletkezik, amely azt
jelenti, hogy az ajánlatot még az Ajánlatkérő hozzájárulásával sem lehet módosítani.
2.

Kiegészítő tájékoztatás

2.1. Amennyiben az Ajánlattevő – a megfelelő ajánlat benyújtása érdekében – az eljárást
megindító felhívásban, illetve közbeszerzési dokumentumokban közölt
információkkal kapcsolatosan kiegészítő (értelmező) tájékoztatást igényel, úgy
kizárólag írásban – a kérdéssel érintett rész megjelölésével (pl. felhívás vagy a
közbeszerzési dokumentum melyik pontja, bekezdése stb.) –, a Felhívás 1. pont
Lebonyolító szervezetnél megjelölt elérhetőségeken, az ajánlattételi határidő lejárta
előtt – ésszerű határidőben, lehetőleg – legkésőbb 4 munkanappal megkeresheti az
Ajánlatkérőt. Ajánlatkérő kéri, hogy az eljárás folyamán a kiegészítő tájékoztatás
körében az Ajánlatkérő felé eljuttatott, írásos formában készült (szövegtartalmú)
dokumentumokat az Ajánlattevő minden esetben szerkeszthető MS Word
formátumban is küldje meg, a kérdéses rész (mondat, bekezdés stb.) pontos
meghatározása mellett.
2.2. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást írásban nyújtja, ésszerű határidőben, lehetőleg
legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt három munkanappal. Ajánlatkérő a
kiegészítő tájékoztatást (beleértve a kérdés ismertetését a kérdező azonosítása
nélkül) megküldi valamennyi olyan Ajánlattevőnek, akinek az ajánlattételi felhívást
megküldte.
2.3. Ha a tájékoztatást az Ajánlatkérő nem tudja határidőben megadni, vagy a kiegészítő
tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, köteles az
ajánlattételi határidőt meghosszabbítani - Kbt. 52. § (4)-(5), amely
meghosszabbításnak arányban kell állnia a kiegészítő tájékoztatásban közölt
információk, vagy változás jelentőségével.
3.

Tájékoztatás azon szervezetekről, melyektől az Ajánlattevő tájékoztatást kaphat a
teljesítés helye szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről
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3.1. A Kbt. 73. § (4) bekezdésében foglaltak alapján 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. sz.
mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak
elő. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján a következőkben tájékoztatásként
közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az Ajánlattevő tájékoztatást
kaphat az előzők szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg
kell felelni.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését nem írja elő
az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem
mondanak-e ellent a jelen pontban meghatározott követelményeknek.
Adózás:
NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
Heves Megyei Igazgatóság
Egri ügyfélszolgálat
3300 Eger, Eszterházy tér 3-4.
Tel: 36/522-600
Fax: 36/410-277
Környezetvédelem:
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
1539 Budapest, Pf. 675.
Tel.: 1/2249-100
Fax: 1/2249-262
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Tel: 06 46/517-300
Fax: 06 46/517-399
email:eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu
Emkvf_titkarsag@emktvf.kvvm.hu
Honlap: http://emiktf.hu
Egészségvédelem:
Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
3300 Eger, Kossuth L. út 11.
Tel.: 06 (36) 511-910 Fax: 06 (36) 511-91
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titkarsag.heves@emr.antsz.hu
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.
Telefonszám: 06-1-795-54-78
e-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu
Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek:
Heves Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szervének Munkavédelmi Felügyelősége
Székhely: 3300 Eger, Szarvas tér 1.
Postacím: 3301 Eger, Pf.: 133
tel.: 06-36-511-960,
fax: 06-36-511-971
e-mail: heves-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
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B.
4.

AZ AJÁNLAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI

Az ajánlat formája

4.1. Ajánlattevőnek 1 (egy) eredeti példányban, összefűzve kell benyújtania, lezárt
borítékban az ajánlatát. Az ajánlat oldalszámozására a jelen dokumentáció 9.1 pontja
irányadó. Ajánlatkérő kéri, hogy Ajánlattevő papír alapon benyújtott, aláírt ajánlatát
nem szerkeszthető (pl: pdf vagy jpeg) formátumban elektronikus adathordozón is
szíveskedjen rendelkezésre bocsátani, a táblázatos word, illetve az excel
állományokat szerkeszthető formában is. Az elektronikus adathordozón Ajánlattevő
nevét is szíveskedjenek feltüntetni. Amennyiben a papír alapú és az elektronikus
adathordozón benyújtott ajánlat között ellentmondás van, abban az estben a papír
alapú ajánlat tartalma az irányadó.
4.2. Ajánlatkérő összefűzésnek tekinti azt, ha az ajánlat lapjai egymáshoz rögzítve vannak
és az ajánlat lapozható és azt roncsolás mentesen nem lehet szétszedni (történhet
például összekapcsolással, zsinórral, ragasztással, stb.). A papír alapú ajánlatot géppel
vagy tintával kell írni. Az ajánlatban lévő, minden – az Ajánlattevő vagy alvállalkozó,
vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet az általa készített dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél
erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
4.3. Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy átírásokat, az Ajánlattevő
által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen
korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, illetve személyeknek kézjegyükkel kell
ellátniuk.
4.4. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő
dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók.
4.5. Ajánlatkérő abban az esetben, ha a papír alapú és az elektronikusan benyújtott
dokumentumok között ellentmondást észlel, abban az esetben a papír alapú példányt
tekinti irányadónak.
5.

Az ajánlat nyelve

5.1. Az ajánlat és az annak részét képező valamennyi dokumentum, továbbá minden, az
Ajánlatkérő és az Ajánlattevő között az ajánlattal kapcsolatban folytatott levelezés,
illetve dokumentum nyelve a magyar. Ajánlatkérő nem teszi levetővé a magyar
mellett más nyelv használatát.
5.2. Az Ajánlattevő nem magyar nyelven is becsatolhat dokumentumokat a 9.12 pontban
foglaltaknak megfelelően.
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6.

Az ajánlat csomagolása

6.1. A borítékot (csomagot) az alábbi minta szerint kell felcímkézni (vagy olyan felirattal
ellátni, melyből egyértelműen kiderül Ajánlatkérő számára, hogy melyik tárgyban
indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat kerül benyújtásra, és mely
időpontig nem bontható fel az ajánlat):

Ajánlat a
„Rózsaszentmártoni szociális alapellátások fejlesztése” elnevezésű,
TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00012 azonosítószámú projekt
megvalósításához szükséges építési beruházás
tárgyú felhívásra
TILOS FELBONTANI 2018. március 12. 10:00 óra ELŐTT!
6.2. Ha a boríték, csomag nincsen a fenti pontokban foglaltak szerint lezárva és
megcímezve, akkor az Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal az ajánlat téves
helyre történő továbbításáért.
6.3. Határidőre benyújtott ajánlatnak csak azok minősülnek, amelyek a felhívásban
meghatározott határidőig az Ajánlatkérő által meghatározott helyen benyújtásra
kerülnek. Az Ajánlatkérő a határidőn túl érkező, késedelmesen benyújtott, illetve a
postai úton késedelmesen beérkező ajánlatot – szükség szerint – csak az Ajánlattevő
személyének megállapítása céljából bontja fel. Az elkésett ajánlatokat az Ajánlatkérő
érdemi vizsgálat nélkül érvénytelenné köteles nyilvánítani. Az elkésett ajánlatokat –
a közbeszerzési eljárás többi iratához hasonlóan – a Kbt. 46. § (2) bekezdésében
meghatározott ideig Ajánlatkérő köteles megőrizni, ennek megfelelően az ajánlat
visszaszolgáltatására nincs lehetőség.
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C.
7.

AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Az ajánlat tartalma

7.1. Az Ajánlattevőnek a felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát
elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében
jelen dokumentáció mellékleteiben dokumentummintákat bocsát az Ajánlattevők
rendelkezésére. Ajánlattevő ajánlatában a mintáitól eltérő, egyéb nyilatkozatokkal,
igazolásokkal, stb. is teljesítheti az előírásokat, amennyiben a benyújtott
dokumentumok a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt
követelményeknek megfelelnek.
7.2. Az ajánlat elkészítése során bármely érték, adat, alkalmassági előírás forintra történő
átszámítását Ajánlatkérő végzi. A nem a kért pénznemben rendelkezésre álló adatok
vonatkozásában a Magyar Nemzeti Bank által, az ajánlattételi felhívás
megküldésének napján közzétett devizaárfolyamok képezik az átszámítás alapját.
Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára
az ajánlattevő székhelye szerinti ország központi bankja által az ajánlattételi felhívás
megküldésének napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi
az átszámítás alapját a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban
megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a
kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
8.

Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke
Az ajánlatnak– lehetőség szerint az alábbi sorrendben – tartalmaznia kell az alábbi
dokumentumokat:
(1) Tartalomjegyzék
(2) Felolvasólap
(3) Költségvetések főösszesítővel
(4) Kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok
(5) Nyilatkozat az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről
(6) Nyilatkozat az alvállalkozókról (Kbt. 66. § (6) bek.)
(7) Nyilatkozat az alvállalkozókról (Kb. 67. § (4) bekezdés)
(8) Nyilatkozat a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelemről
(9) Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint
(10) Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint
(11) Kapacitást biztosító szervezetek bevonása esetén az ajánlatban benyújtandó
dokumentumok
(12) Aláírási címpéldány/minta, meghatalmazás
(13) Közös ajánlatot tevők megállapodása (adott esetben)
(14) Előszerződés (adott esetben)
(15) Felelős fordításról szóló nyilatkozat (adott esetben)
(16) Üzleti titok körének meghatározása (adott esetben)
(17) A gazdasági, illetve pénzügyi alkalmasságot igazoló iratok
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a. az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó éves (saját vagy jogelődje)
beszámoló, kiegészítő mellékletek nélkül
b. VAGY nyilatkozat (3.melléklet)
(18) A műszaki, illetve szakmai alkalmasságot igazoló iratok
a. Referencianyilatkozat, igazolás
b. Annak a szakembernek a megnevezése, képzettsége, szakmai
tapasztalata ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, akit be kíván vonni
a teljesítésbe.
c. a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot arra
vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén részt vesz a
teljesítésben (16. melléklet),
d. a szakembertől származó, képzettségét, szakmai tapasztalatát,
gyakorlatát bemutató, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz,
e. a szakember végzettségét és képzettségét igazoló dokumentumok
egyszerű másolatát.
f. VAGY nyilatkozat (3.melléklet)
(19) Nyilatkozat felelősségbiztosításról
(20) Nyilatkozat teljesítési és jólteljesítési biztosíték nyújtásáról
9.
9.1.

Az ajánlatban benyújtandó egyes dokumentumok részletezése
Tartalomjegyzék
A tartalomjegyzéket oldalszámozással kell ellátni, amely teljes részletességgel
mutatja, hogy az ajánlatban lévő dokumentumok mely oldalon találhatók meg úgy,
hogy az esetleges hiánypótlási felhívásban vagy az ajánlatban szereplő nem
egyértelmű kijelentésekkel kapcsolatos felvilágosítás-kérésben az iratok helye
egyértelműen azonosítható legyen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet
tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és
hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.

9.2.

Felolvasólap
A felolvasólapot a jelen dokumentáció 1. számú melléklete szerint kitöltve kell az
ajánlathoz csatolni.
A felolvasólapban meg kell adni Ajánlattevő nevét, székhelyét, (lakóhelyét),
cégjegyzékszámát, adószámát és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) nevét. Közös
ajánlattétel esetén, a felolvasólapon valamennyi Ajánlattevő nevét, székhelyét és a
cégjegyzésre jogosult személy nevét meg kell adni. Csak azoknak a cégjegyzésre
jogosult személyeknek kell megadni a nevét, akik az ajánlatot aláírják, vagy
meghatalmazást adtak az aláírásra. A kapcsolattartásra kijelölt személy és
elérhetőségeinek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy az
Ajánlatkérő az eljárás során kizárólag ezen elérhetőség(ek)re fogja küldeni a
dokumentumokat.
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A felolvasólapon meg kell adni továbbá az összesített nettó ajánlati árat (HUF),
valamint az M2. alkalmasság körében bemutatott szakember jogosultságához
szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban kifejezve.
9.3.

Költségvetések
Az ajánlati árakra vonatkozóan ki kell tölteni és csatolni kell a kitöltött, árazott
költségvetéseket és a főösszesítőt.

9.4.

Kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat
Az Ajánlattevőnek ki kell töltenie, cégszerűen alá kell írnia és az ajánlatban be kell
nyújtania a jelen dokumentáció 2. számú mellékletének megfelelő tartalmú, kizáró
okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot.
Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet
17. §-ában meghatározottak szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról,
hogy nem tartozik a Kbt. 62.§-ában előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját Magyarországon letelepedett
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, nem
Magyarországon letelepedett Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet
10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése értelmében az alvállalkozók
és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az
érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)
bekezdés és Kbt. 62. (2) szerinti kizáró okok.
Ajánlatkérő a Kbt. 17. § (1) bekezdése alapján köteles elfogadni, ha az Ajánlattevő
a kizáró okok fenn nem állásáról korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált –
egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által
a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.
Közös Ajánlattevők esetében
nyilatkozatokat nyújt be.

a

közös

Ajánlattevők

mindegyike

külön

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt
kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
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A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatoknak a jelen Eljárást
megindító felhívás megküldése napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük,
kivéve az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásának esetét.
9.5. Nyilatkozat az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről
Az Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az előírt alkalmassági
feltételeknek megfelel. Az ajánlatban benyújtandó a 3. számú mellékletnek
megfelelő tartalmú nyilatkozat. Az alkalmassági követelményeknek megfelelést az
eljárás későbbi szakaszában, Ajánlatkérő külön felhívására kell (adott esetben)
igazolni.
9.6.

Nyilatkozat az az alvállalkozókról
Az Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie
a. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez Ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b. az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már
ismert alvállalkozókat,
A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint az Ajánlattevő az
ajánlatában nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozó nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Ha az Ajánlattevő nem
vesz igénybe alvállalkozót, az adott rész törlésével, kihúzással, vagy szövegesen kell
jelezni.
Az alvállalkozókra vonatkozóan a 4. és 4/A. számú mellékletének megfelelő
tartalmú nyilatkozat ajánlatban csatolása szükséges.

9.7.

Nyilatkozat arról, hogy el nem bírált változásbejegyzési kérelem benyújtásra kerülte
Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban
van-e, a 5. számú mellékletnek megfelelő tartalmú nyilatkozattal. A 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltak szerint folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevő a nemleges tartalmú
változásbejegyzési nyilatkozatot is csatolja be ajánlatába.

9.8.

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése szerint
Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére,
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e.
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A Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat a 6. és 7. számú
mellékletnek megfelelő tartalommal szükséges az ajánlatba becsatolni.
Felhívjuk ajánlattevő figyelmét arra, hogy a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozatot ajánlattevőnek a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján eredeti példányban
kell benyújtania.
Közös Ajánlattevők esetében
nyilatkozatokat nyújt be.
9.9.

a

közös

Ajánlattevők

mindegyike

külön

Kapacitás szervezetek bevonása esetén az ajánlatban benyújtandó dokumentumok
A Kbt. 65. §-a szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,
a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az
ajánlattételi nyilatkozatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és az ajánlattételi
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltak alapján a 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. A Kbt. 65. § (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 Kt. 65. § (7) bekezdés
szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A Kbt. 65. § (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.
Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az
adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd kapacitás
szervezetként való bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági
szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy
– ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő
ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a
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jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült
kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
Az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
nyilatkozatát (8. számú melléklet), valamint a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot (13. sz. melléklet), amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. Az előszerződésben meg kell adni azt a konkrét
feladatot/tevékenységet, melynek elvégzésére Ajánlattevő a kapacitást nyújtó
szervet be kívánja vonni, továbbá szükséges megadni benne a felhívás releváns
pontjának pontos hivatkozási számát. Az előszerződésben foglaltaknak
összhangban kell lennie a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatban foglaltakkal
Kapacitást nyújtó igénybe vétele esetén az ajánlatba csatolni kell ezen bevont
szervezet vagy személy által a releváns (adatokra, kizáró okokra, az igazolt
alkalmasságra vonatkozó) pontokban kitöltött nyilatkozatait is.
9.10.

Aláírási címpéldány/minta, meghatalmazás
Az Ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet részéről
egyszerű másolatban benyújtandó azoknak a cégjegyzésre jogosult személyeknek
aláírási címpéldánya/mintája, akik az ajánlatot aláírják, az ajánlatban szereplő egy
dokumentumot aláírnak, vagy meghatalmazást adtak az aláírásra. 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 meghatalmazást is csatolni kell.
A meghatalmazáshoz a 11. számú melléklet felhasználható.

9.11.

Közös ajánlatot benyújtók megállapodása
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az Ajánlattevők megállapodását, melynek
minimálisan tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés szerinti
teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, a közös
ajánlattal összefüggő, egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket, továbbá a
képviselő cég megjelölését és a képviseleti meghatalmazásának körét. (12. számú
melléklet)
Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevők mindegyike külön nyilatkozatot nyújt
be a kizáró okok fenn nem állásáról, az előírt alkalmassági követelményeknek
megfelelésről, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt
feltételeknek való megfelelésről, a kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás
szervezetre vonatkozóan, valamint adott esetben a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolás

9.12. Nyilatkozat a felelős fordításról
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Az Ajánlattevő nem magyar nyelven is becsatolhat dokumentumokat. Az idegen
nyelven benyújtott iratok esetében vagy a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a
szakfordításról és tolmácsolásról - szerinti hiteles magyar nyelvű fordítást vagy az
Ajánlattevő által készített vagy készíttetett felelős fordítást kell benyújtani. Utóbbi
esetben az Ajánlattevőnek kifejezetten nyilatkoznia kell, hogy a fordítás tartalma
mindenben megegyezik az idegen nyelvű okirattal. A fordítás tartalmának
helyességéért az Ajánlattevő a felelős. Az ajánlat értelmezési szempontjából a
magyar fordítás az irányadó. A felelős fordításról Ajánlattevőnek ajánlatában
kifejezetten nyilatkoznia szükséges, legalább a 9. számú melléklet szerinti
tartalommal.
9.13. Üzleti titok körének meghatározása
A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett
ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek
nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából
aránytalan sérelmet okozna. 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 gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen az alábbiakat:
(Kbt.44. § (2) bek.)
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,
b)az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az Ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása
körében bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti
építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és
teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra,
címkékre vonatkozó információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását,
ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében
az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az Ajánlattevő által igazoltan
fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az Ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide
nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely
tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az Ajánlattevő által
igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká
nyilvánításnak.
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A gazdasági szereplő nem tilthatja meg továbbá nevének, címének (székhelyének,
lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak
(a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti
értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a (2)
bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok (így különösen az
árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká
nyilvánítása során az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő
hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő
tartalmú dokumentum benyújtására.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy köteles a Közbeszerzési Hatóság által
működtetett Közbeszerzési Adatbázisban közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződést közzétenni.
Amennyiben Ajánlattevő ajánlatának egyes részeit üzleti titoknak nyilvánítja, abban
az esetben 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. Az üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatát a 10. számú mellékletnek
megfelelő tartalommal kérjük benyújtani. Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy
nem elegendő az ajánlat egyes részeit üzleti titoknak nyilvánítani és arról
nyilatkozni, az üzleti titokká nyilvánítás indokolását is csatolni kell az ajánlathoz
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MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet:
FELOLVASÓLAP
1/A. számú melléklet
KÖLTSÉGVETÉSEK (KÜLÖN MELLÉKLETBEN)
2. sz. melléklet:
KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT
3. sz. melléklet:
NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁGI FELTÉTELNEK VALÓ MEGFELELŐSÉGRŐL
4. sz. melléklet:
NYILATKOZAT AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL ÉS A KAPACITÁST RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ
SZERVEZETEKRŐL
4/A. sz. melléklet:
NYILATKOZAT KBT. 67. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT
5. sz. melléklet:
NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY EL NEM BÍRÁLT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI KÉRELEM
BENYÚJTÁSRA KERÜLT-E
6. sz. melléklet:
NYILATKOZAT A KBT. 66. § (2) BEKEZDÉSE SZERINT
7. sz. melléklet
NYILATKOZAT A KBT. 66. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT
8. sz. melléklet:
NYILATKOZAT KAPACITÁST BIZTOSÍTÓ SZERVEZET (VAGY SZEMÉLY) RÉSZÉRŐL A KBT. 65.
§ (7) BEKEZDÉSE SZERINT
9. sz. melléklet:
NYILATKOZAT FORDÍTÁSRÓL (ADOTT ESETBEN)
10. sz. melléklet:
NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL (ADOTT ESETBEN)
11. sz. melléklet:
MEGHATALMAZÁS MINTA
12. sz. melléklet:
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MINTA
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13. sz. melléklet:
ELŐSZERZŐDÉS MINTA
14. sz. melléklet
REFERENCIA NYILATKOZAT
15. sz. melléklet:
REFERENCIA IGAZOLÁS
16. sz. melléklet:
NYILATKOZAT A 321/2015. (X. 30.) KORM. RENDELET 21.§ (2) BEKEZDÉS B) PONTJA
ALAPJÁN AZOKNAK A SZAKEMBEREKNEK (SZERVEZETEKNEK) A MEGNEVEZÉSE,
KÉPZETTSÉGÜK, SZAKMAI TAPASZTALATUK ISMERTETÉSE, AKIKET BE KÍVÁN VONNI A
TELJESÍTÉSBE
17. sz. melléklet:
NYILATKOZAT A SZAKEMBER RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL
18. sz. melléklet:
NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL
19. sz. melléklet:
NYILATKOZAT TELJESÍTÉSI ÉS JÓLTELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK NYÚJTÁSÁRÓL

KÜLÖN MELLÉKLETBEN ELÉRHETŐ DOKUMENTUMOK
MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ
SZERZŐDÉS-TERVEZET
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1. sz. melléklet
FELOLVASÓLAP
„Rózsaszentmártoni szociális alapellátások fejlesztése” elnevezésű, TOP-4.2.1-15-HE12016-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges építési beruházás
I.

Ajánlattevő adatai:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

II.

Neve: .............................................................................................................
Székhelye: .....................................................................................................
Cégjegyzékszáma: ……………………………………………………………..
Adószáma: ……………………………………………………………………..
Cégjegyzésre jogosult személy neve: .............................................................
Jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy/szervezet
i. Neve, titulusa: ...................................................................................
ii. telefonszáma: ...................................................................................
iii. fax: ....................................................................................................
iv. e-mail: ...............................................................................................

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban részes cégek neve:
Jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy/szervezet
i. Neve, titulusa: ...................................................................................
ii. telefonszáma: ...................................................................................
iii. fax: ....................................................................................................
iv. e-mail: ...............................................................................................
a.
b.
c.
d.
e.

Neve: .............................................................................................................
Székhelye: .....................................................................................................
Cégjegyzékszáma: ……………………………………………………………..
Adószáma: ……………………………………………………………………..
Cégjegyzésre jogosult személy neve: .............................................................

a.
b.
c.
d.
e.

Neve: .............................................................................................................
Székhelye: .....................................................................................................
Cégjegyzékszáma: …………………………………………………………..
Adószáma: …………………………………………………………………..
Cégjegyzésre jogosult személy neve: .............................................................
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III. Értékelési szempontok szerinti adatok:

Részszempont

Ajánlat

1.

Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint)

2

Az M2. alkalmasság körében bemutatott
szakember
jogosultságához
szükséges
gyakorlati
időn
felüli
szakmai
többlettapasztalata (min. többletidő: 0, max.
többletidő: 36 hónap, az előírt gyakorlati időt
nem számítva)

……………………….……., 2018. év……………….. hó …... nap

…………………………………
cégszerű aláírás
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1/A melléklet

KÖLTSÉGVETÉSEK

(KÜLÖN EXCEL MELLÉKLETBEN IS)
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2. sz. melléklet
Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére
jogosult személy a „Rózsaszentmártoni szociális alapellátások fejlesztése” elnevezésű,
TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges
építési beruházás tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy társaságunkkal szemben
nem állnak fenn / fennállnak1
a közbeszerzésekről szóló törvény 62. § (1) bekezdés, valamint Kbt. 62. § (2) bek-ben foglalt
kizáró okok.
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére
jogosult személy a „Rózsaszentmártoni szociális alapellátások fejlesztése” elnevezésű,
TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges
építési beruházás tárgyú eljárásban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti
kizáró okok fenn nem állásának igazolására nyilatkozom, hogy az általam jegyzett társaság
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében olyan társaságnak minősül,
melynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38.pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosa
van / nincsen.2
Tekintettel arra, hogy az általam jegyzett társaságnak a pénzmosásról szóló törvény 3.§
38.pont a)-b) vagy d) alpontja szerint tényleges tulajdonosa3 van, a tényleges tulajdonosok
neve és állandó lakóhelye vonatkozásában a következő nyilatkozatot teszem:
megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész
áthúzásával)
2
megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész
áthúzásával)
3
r) tényleges tulajdonos:
ra) az 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
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Tényleges tulajdonos (természetes személy4)
neve

Tényleges tulajdonos állandó
lakóhelye

………………………….…….,2018. év……………….. hó …... nap
…………………………………
cégszerű aláírás

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;
4
kivéve alapítvány esetében
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3. számú melléklet
Nyilatkozat az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére
jogosult személy a „Rózsaszentmártoni szociális alapellátások fejlesztése” elnevezésű,
TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges
építési beruházás tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy társaságunk
megfelel / nem felel meg5
az ajánlattételi felhívásban meghatározott műszaki és szakmai alkalmassági
feltételnek, valamint
megfelel / nem felel meg6
az ajánlattételi felhívásban meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági
feltételnek.
………………………….…….,2018. év……………….. hó …... nap

…………………………………
cégszerű aláírás

megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész
áthúzásával)
6
megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész
áthúzásával)
5
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4. számú melléklet
Nyilatkozat az alvállalkozókról és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetekről
Nyilatkozat az alvállalkozókról (Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pont)
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére
jogosult személy a „Rózsaszentmártoni szociális alapellátások fejlesztése” elnevezésű,
TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges
építési beruházás tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy társaságunk a szerződés teljesítése
során alvállalkozót
igénybe kíván / nem kíván igénybe7
venni.
Alulírott ................................., mint a(z) ......................................................
képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunk a közbeszerzés
következő részeinek teljesítéséhez kíván alvállalkozót igénybe venni.
A közbeszerzés részei

Alvállalkozók neve és székhelye
(amennyiben az ajánlat benyújtásakor már ismert)

Nyilatkozom, hogy az előzőekben megjelölt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozók nem tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
………………………….…….,2018. év……………….. hó …... nap
…………………………………
cégszerű aláírás

megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész
áthúzásával)
7

24 / 42 oldal

Közbeszerzési dokumentáció
4/A. sz. melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére
jogosult személy „Rózsaszentmártoni szociális alapellátások fejlesztése” elnevezésű, TOP4.2.1-15-HE1-2016-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges építési
beruházás tárgyú eljárásban nem veszek igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés és Kbt. 62. § (2)
bek.-ben foglalt kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.
………………………….…….,2017. év……………….. hó …... nap
…………………………………
cégszerű aláírás
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5. számú melléklet
Nyilatkozat
arról, hogy el nem bírált változásbejegyzési kérelem benyújtásra került-e
Alulírott
.................................,
mint
a(z)
......................................................
képviseletére jogosult személy a „Rózsaszentmártoni szociális alapellátások
fejlesztése” elnevezésű, TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00012 azonosítószámú projekt
megvalósításához szükséges építési beruházás tárgyú eljárásban büntetőjogi
felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem:
a) nem nyújtottunk be el nem bírált változásbejegyzési kérelmet a cégbírósághoz.8
b) benyújtottunk el nem bírált változásbejegyzési kérelmet a cégbírósághoz, és ezért
jelen ajánlatban mellékelten csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.9
………………………….…….,2018. év……………….. hó …... nap
…………………………………
cégszerű aláírás

megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész
áthúzásával)
9
megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész
áthúzásával)
8
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6. számú melléklet
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére
jogosult személy a „Rózsaszentmártoni szociális alapellátások fejlesztése” elnevezésű,
TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges
építési beruházás tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy
Ø az ajánlattételi felhívásban, az ajánlattételi dokumentációban és annak
valamennyi mellékletében, a szerződéstervezetben, valamint az Ajánlatkérő
által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítő
tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul vettük és elfogadjuk,
a szerződés megkötésére és teljesítésére vállalkozunk a Felolvasólapon
megadott ellenszolgáltatás ellenében.

………………………….…….,2018. év……………….. hó …... nap
…………………………………
cégszerű aláírás

27 / 42 oldal

Közbeszerzési dokumentáció
7. számú melléklet
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére
jogosult személy a „Rózsaszentmártoni szociális alapellátások fejlesztése” elnevezésű,
TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges
építési beruházás tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy
Ø cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerint:
• mikrovállalkozás
• kisvállalkozás
• középvállalkozás
• nem tartozik a törvény hatálya alá.10

………………………….…….,2018. év……………….. hó …... nap
…………………………………
cégszerű aláírás

megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész
áthúzásával)
10

28 / 42 oldal

Közbeszerzési dokumentáció
8. számú melléklet
Nyilatkozat a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetekről
(Kbt. 65. § (7) bekezdés)
Alulírott ................................., mint a(z) ......................................................
képviseletére jogosult személy a „Rózsaszentmártoni szociális alapellátások
fejlesztése” elnevezésű, TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00012 azonosítószámú projekt
megvalósításához szükséges építési beruházás tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy
társaságunk az alkalmassági feltételek igazolására kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezetet
venni.

igénybe kíván / nem kíván igénybe11

Alulírott ................................., mint a(z) ......................................................
képviseletére jogosult személy a „Rózsaszentmártoni szociális alapellátások
fejlesztése” elnevezésű, TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00012 azonosítószámú projekt
megvalósításához szükséges építési beruházás tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy
társaságunk az alkalmassági feltételek igazolására a következő kapacitás szervezeteket
veszi igénybe.
Kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet neve és
székhelye

Azon alkalmassági minimum követelmény
(követelmények), melynek igazolása érdekében az
Ajánlattevőezen szervezet kapacitására (is) támaszkodik
(a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével)

Nyilatkozom, hogy az előzőekben megjelölt kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
nem tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
………………………….…….,2018. év……………….. hó …... nap
…………………………………
cégszerű aláírás
megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész
áthúzásával)
11
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9. számú melléklet
NYILATKOZAT A FELELŐS FORDÍTÁSRÓL12

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére
jogosult személy „Rózsaszentmártoni szociális alapellátások fejlesztése” elnevezésű, TOP4.2.1-15-HE1-2016-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges építési
beruházás tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlatban becsatolt idegen nyelvű
iratok felelős fordításának13 tartalma a fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával
teljes mértékben megegyezik.
………………………….…….,2018. év……………….. hó …... nap
…………………………………
cégszerű aláírás

12 Abban az esetben töltendő ki, ha ajánlatevő idegen nyelvű dokumentumot csatol az ajánlatban, és annak
fordítását nem hiteles fordítással nyújtotta be.
13

A felelős fordítás alatt ajánlatkérő azt érti, hogy az adott fordítást az ajánlattevő cégszerű aláírással hitelesíti
és tartalmáért is az ajánlattevő a felelős.

30 / 42 oldal

Közbeszerzési dokumentáció
10. számú melléklet
NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL14
„Rózsaszentmártoni szociális alapellátások fejlesztése” elnevezésű, TOP-4.2.1-15-HE12016-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges építési beruházás
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére
jogosult személy „Rózsaszentmártoni szociális alapellátások fejlesztése” elnevezésű, TOP4.2.1-15-HE1-2016-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges építési
beruházás tárgyú eljárásban felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlat üzleti
titkot
tartalmaz / nem tartalmaz15
Az ajánlat alábbiakban megjelölt részei üzleti titoknak minősülnek, ezért azok
nyilvánosságra hozatalát megtiltom:
Az üzleti titkot tartalmazó iratokat ajánlatunkban elkülönített módon csatoljuk. Az üzleti
titkot tartalmazó dokumentumok üzleti titokká történő minősítésének indokai az
alábbiak16:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kelt: ………………, 2018. ……………. hó …… nap

……………………………..
cégszerű aláírás

14

Abban az esetben töltendő ki, ha ajánlat üzleti titkot tartalmaz
megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész
áthúzásával)
16
A Kbt. 44.§ alapján az üzleti titokká nyilvánítást ajánlattevőnek indokolnia szükséges.
15
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11. számú melléklet
MEGHATALMAZÁS
(minta)

Alulírott …………………………………, mint a(z) ……………………………………………… (székhely:
………………………………………………) Ajánlattevő/közös Ajánlattevő/alkalmasság igazolásában
részt vevő alvállalkozó/alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet cégjegyzésre jogosult
képviselője ezennel meghatalmazom ……………………………… (szig.sz.: …; szül.: …; an.: …;
lakcím: …) és ……………………………… (szig.sz.: …; szül.: …; an.: …; lakcím: …), cégünk
munkavállalóit, hogy Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat által „Rózsaszentmártoni
szociális alapellátások fejlesztése” elnevezésű, TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00012
azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges építési beruházás tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárásban eljárva az ajánlatunkat/az ajánlattételhez kapcsolódó alábbi
iratokat, nyilatkozatokat: …………………………………….. aláírásukkal lássák el.
Keltezés: ………., 2018. …. hó ….. nap
………………………………………
……………………., Meghatalmazott

……………………………………………
………………………..., Meghatalmazott

………………………………………
……………………., Meghatalmazó
Tanúk:
……………………………………....
Név:
Cím:
Szem ig, sz.

……………………………………………
Név:
Cím:
Szem. ig.sz.
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12. számú melléklet
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(minta)17
„Rózsaszentmártoni szociális alapellátások fejlesztése” elnevezésű, TOP-4.2.1-15-HE12016-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges építési beruházás
……………………………………………………………….… (név, székhely) ajánlattevő és
…………………………………………………………….…… (név, székhely) ajánlattevő
(továbbiakban: Felek) között,
Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat által „Rózsaszentmártoni szociális alapellátások
fejlesztése” elnevezésű, TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00012 azonosítószámú projekt
megvalósításához szükséges építési beruházás tárgyban indított közbeszerzési eljárás
eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítésével kapcsolatban - a későbbi konzorciumi
szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben - előzetesen - az alábbi megállapodást kötjük:
1. Képviselet:
A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére (az
ajánlattétellel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére, a közös ajánlattevők
teljes jogú képviseletére, az ajánlat aláírására) ………………………………………... (cégnév)
részéről ………………………………….... (név, beosztás, telefon és telefax száma) teljes joggal
jogosult18.
A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők képviseletében a kapcsolattartásra a
……….......................(cégnév) …….......................(név) teljes joggal jogosult.
2. A szerződés teljesítésének irányítása:
A szerződés teljesítésének irányítására az alábbi megbízott személy(ek) kerül(nek)
kijelölésre:
…………………………………………...…. (cégnév) részéről: ………………………………
……………………………………………… (cégnév) részéről: ………………………………
2. Felelősség vállalás
Felek kijelentik, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi
feltételt megismerték, megértették és azokat elfogadják.
Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányába.
17

Opcionális - csak közös ajánlattétel esetében töltendő ki!
Kérjük, ez után a megállapodás után csatolják a képviseletre jogosult személy részére adott
meghatalmazást.
18
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3. Feladatmegosztás
A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a felek között a következő:
FELADAT

CÉG

A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik.
A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt,
véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik.
Kelt: …….., 2018. …… hónap ….. nap

………………………………
cégszerű aláírás

………………………………
cégszerű aláírás
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13. számú melléklet
ELŐSZERZŐDÉS
Előszerződés
amely létrejött egyrészről:
székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
képviselő:
mint Vevő (a továbbiakban: Ajánlattevő)
másrészről:
székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
képviselő:
mint Eladó (a továbbiakban: Kapacitást nyújtó szerv)
- Megrendelő és Vállalkozó együttesen a továbbiakban: Szerződő felek - között az alulírott napon
és helyen, az alábbiak szerint:
1. Az előszerződés tárgya
Eladó, mint ajánlattevő a Rózsaszentmártoni Községi Önkorményzat, mint Ajánlatkérő által

„Rózsaszentmártoni szociális alapellátások fejlesztése” elnevezésű, TOP-4.2.1-15-HE12016-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges építési beruházás
tárgyú közbeszerzési eljárás megvalósításában Kapacitást nyújtó szervet kívánja bevonni.

Eladó jelen előszerződés alapján megbízást ad a Kapacitást nyújtó szervnek az alábbi feladatok
elvégzésére/kapacitások biztosításra, amennyiben Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat, mint
Ajánlatkérő „Rózsaszentmártoni szociális alapellátások fejlesztése” elnevezésű, TOP-4.2.1-

15-HE1-2016-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges építési
beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásban, mint nyertes ajánlattevőt kihirdetik.
Elvégzendő feladatok:19
Biztosított kapacitások:20

19

az elvégzendő feladatokat a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti kapacitást nyújtó szervről szóló nyilatkozatban
foglaltakkal összhangban szükséges megadni
20

A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozatban foglaltakkal összhangban.
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2. Hatály, rendelkezésre állás
Jelen előszerződés alapján a Szerződő felek között szerződéskötési kötelezettség jön létre, mely az
előszerződés aláírásának napjától áll fenn. Az előszerződés alapján létrejövő szerződés feltétele,
hogy Megrendelőt a Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő

„Rózsaszentmártoni szociális alapellátások fejlesztése” elnevezésű, TOP-4.2.1-15-HE12016-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges építési beruházás
azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges építési beruházás elvégzése” tárgyú

közbeszerzési eljárásban, mint nyertes ajánlattevőt kihirdessék. Amennyiben Megrendelő a fenn
hivatkozott közbeszerzési eljárásban nem nyer, úgy a szerződő felek között a szerződéskötési
kötelezettség megszűnik.
Vállalkozó jelen előszerződés aláírásával kijelenti, hogy a Megrendelő (ajánlattevő) nyertessége
esetén részt vesz a fent említett közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerződés
teljesítésében.
3. Nyilatkozattétel, kapcsolattartás
A Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személy:
Név:
Értesítési cím:
FAX/Telefon:
Email:
A Vállalkozó által a kapcsolattartásra kijelölt személy:
Név:
Értesítési cím:
FAX/Telefon:
Email:
4. Vegyes rendelkezések
A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a
Szerződő Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a magyar jog egyéb
rendelkezéseit tekintik irányadónak.
A Felek a jelen előszerződést elolvasták, megértették, majd mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A szerződés kettő (2) darab eredeti, egymással teljes egészében
megegyező példányban készült, amelyekből egy-egy példány illeti a Szerződő feleket.
……………………………, 2018. …………. hónap ….. nap
____________________________
Képviseli:
Ajánlattevő

_____________________________
Képviseli:
Kapacitást nyújtó szerv
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14. számú melléklet
REFERENCIANYILATKOZAT
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy „Rózsaszentmártoni szociális
alapellátások fejlesztése” elnevezésű, TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges építési beruházás
tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy társaságunknak az eljárás tárgya szerinti referenciái az alábbiak:

Teljesítés
ideje
(év/hónap)

Szerződést kötő
másik fél
megnevezése

Beszerzés tárgya

Teljesítés
mennyisége
(hasznos
alapterület)

Az
ellenszolgáltatás
ból való
részesedés %-os
aránya

………………………….……., 2018. év……………….. hó …... nap

…………………………………
cégszerű aláírás

Nyilatkozat, hogy
a teljesítés az
előírásoknak és a
szerződésnek
megfelelően
történt-e

A referenciát
igazoló
személy neve,
elérhetősége

15. számú melléklet
REFERENCIA IGAZOLÁS
a „Rózsaszentmártoni szociális alapellátások fejlesztése” elnevezésű, TOP-4.2.1-15-HE12016-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges építési beruházás
tárgyú eljáráshoz kapcsolódóan
(Referenciát adó által töltendő ki!)
1. A referencia igazolást kiállító szervezet megnevezése: ...................................................
2. A referencia igazolást kiállító személy
a. neve: ....................................................................................................
b. beosztása: ............................................................................................
c. elérhetősége: .......................................................................................
3. A szállítást teljesítő cég megnevezése: ...........................................................................
4. A teljesítés adatai:
a. A szállítás tárgya: .......................................................................................................
b. A teljesítés ideje (év, hó, nap): ...................................................................................
c. A teljesítés helye: .......................................................................................................
d. Teljesítés mennyisége (hasznos alapterület): .............................................................
e. Az ellenszolgáltatásból való részesedés %-os aránya:………………………….
f. A szállítás mennyisége (adott esetben): …………………………………………………………………
5. Nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e:
......................................................................................................................................
……………, 2018. év ………….… hó …..nap.
............................................
Cégszerű aláírás
(a referenciát kiállító részéről)

16. számú melléklet
NYILATKOZAT
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Alulírott
____________________,
mint
a(z)
________________________________________
(székhely:
______________________________)
képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)
__________________________________
mint
ajánlattevő/közös
ajánlattevő/az
alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet rendelkezik az ajánlattételi felhívásban
meghatározott alábbi szakemberekkel:
Név

Végzettség/ képzettség

Releváns szakmai
tapasztalat

Betöltendő
munkakör

Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi:
1. a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzai, olyan részletezettséggel, hogy
azok alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte
egyértelműen megállapítható legyen;
2. a szakemberek végzettségét és képzettségét igazoló dokumentumok, egyszerű
másolatban,
3. a szakemberek által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozatai,
hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bírnak, teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalva.

……………, 2018. év ………….… hó …..nap.
............................................
Cégszerű aláírás

17. számú melléklet
NYILATKOZAT
a szakember rendelkezésre állásáról
Alulírott
____________________,
mint
a(z)
________________________________________
(székhely:
______________________________) ajánlattevő/az alkalmasság igazolására igénybe vett
más szervezet által ajánlott ____________________ szakember kijelentem, hogy
tudomással bírok arról, hogy a fenti ajánlattevő a Rózsaszentmárton Községi
Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által „Rózsaszentmártoni szociális alapellátások
fejlesztése” elnevezésű, TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00012 azonosítószámú projekt
megvalósításához szükséges építési beruházás” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során
a teljesítéshez ajánlott.
Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni
kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban
(feladatkörben), melyre vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották.
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett
időszakra vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen
szempontból akadályozná.
……………, 2018. év ………….… hó …..nap.
______________________________
(sajátkezű aláírás)
Előttünk, mint tanúk előtt:
Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:
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18. számú melléklet
NYILATKOZAT
A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL
Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………….…………………..............................................................
(székhely:
………...................................…….......................................)
ajánlattevő
szervezet
cégjegyzésre jogosult képviselője a Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat, mint
Ajánlatkérő által „Rózsaszentmártoni szociális alapellátások fejlesztése” elnevezésű,
TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges
építési beruházás tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot
teszem.
Ezúton
n y i l a t k o z o m, hogy
nyertességem esetén vállalom, hogy a szerződéskötés időpontjában az ajánlattételi felhívás
egyéb információkban foglalt legalább 25.000.000,- Ft/év és legalább 3.000.000,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.

……………, 2018. év ………….… hó …..nap.
______________________________
(sajátkezű aláírás)

19. számú melléklet

NYILATKOZAT
teljesítési és jólteljesítési biztosíték nyújtásáról
Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………….…………………..............................................................
(székhely:
………...................................…….......................................)
ajánlattevő
szervezet
cégjegyzésre jogosult képviselője a Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat, mint
Ajánlatkérő által „Rózsaszentmártoni szociális alapellátások fejlesztése” elnevezésű,
TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges
építési beruházás tárgyban kiírt közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom,
hogy nyertességünk esetén az ajánlattételi felhívásban/közbeszerzési dokumentációban
előírt mértékű teljesítési és jólteljesítési biztosítékot - a közbeszerzési dokumentumban
meghatározottak szerint - az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátjuk.

……………, 2018. év ………….… hó …..nap.
______________________________
(sajátkezű aláírás)

