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I. Útmutató
1. Általános tudnivalók
1.1 Előzmények
Tárgyi munkákra vonatkozóan Ajánlatkérő 2018. április 13-án a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 115.§ (1) bekezdés szerinti nyílt eljárást indított, ennek értelmében legalább öt
gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldött meg.

1.2 A beszerzés tárgya, mennyisége
Alapmennyiség:
Nyílászárók felújítási munkái 318,6 m2. Azbeszt pala teljes cseréje, a tetőhéjalás alatti
szerkezetek cseréje, 20 cm hőszigetelés és páraáteresztő-vízzáró fóliázás, ellenléc,
deszkázat közel 1650 m2. Teljes bádogos munka cseréje, a rejtett ereszeknél EPDM
gumilemez szigetelés.
Opcionális mennyiség:
Tető felújítási munkák munkarész 1032 m2, Nyílászáró szerkezetek cseréje, javítása 48
db. Tető felújítási munkák, állványozás 193 m2
Az opciós tételek az árazatlan költségvetésben kerülnek részletesen elhatárolásra. Az
opcionális tételekre kötelező az ajánlattétel. Az opcionális tételek esetében az ajánlatkérő
fenntartja a jogot, hogy az opció lehívásával az opciós tételcsoportok tekintetében
szerződéskötéskor, vagy a szerződéskötést követő 6 hónap során bármikor éljen, és hogy
akár csak részben, illetve részletekben vegye azt igénybe, illetve adott esetben egyáltalán
nem köteles lehívni a megjelölt opciós részeket. A teljes mennyiség az ajánlati
dokumentáció mellékletét képező műszaki dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.
Az opciós jog érvényesítése az ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával történik, melyet a
nyertes ajánlattevő nem utasíthat vissza. Az ajánlattevők ennek tudatában nyújtsák be az
ajánlatukat, készítsék el az árazott költségvetést. Az opciós mennyiségek lehívása az
ajánlatkérő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így az opciós mennyiségek lehívásának
elmaradása esetén ajánlattevők az ajánlatkérővel szemben semmilyen követelést nem
támaszthatnak.
További információkat a közbeszerzési
költségvetések tartalmaznak.

dokumentumok

részeként

kiadott

tervek

és

1.3 A közbeszerzési dokumentum
A közbeszerzési dokumentum az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az
ajánlattételi felhívás és a dokumentáció között eltérés van, úgy az ajánlattételi felhívás az irányadó.
A dokumentáció csak a beszerzés tárgyára vonatkozik, illetve a beszerzés tárgyának megvalósítása
céljából használható fel.

1.4 Az ajánlattétel költségei
Az ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlata elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban
felmerülő költséget.

1.5 A szerződés biztosítékai
A szerződéshez kapcsolódó biztosítékot Ajánlatkérő a Kbt. 134.§ szerint köti ki. A teljesítési
biztosítékot a szerződéskötéskor kell rendelkezésre bocsátani. A teljesítési biztosítéknak a
szerződés időtartama + 30 nap időtartamra, de legalább a hiánymentes és eredményes műszaki
átadás-átvételt követően kell érvényesnek lennie.
A Kbt. 134. § (2) bekezdés alapján Megrendelő teljesítési biztosítékot ír elő. A teljesítési biztosíték
a határidőben és megfelelő minőségben való teljesítést biztosítja.
A teljesítési biztosíték az alapmennyiségre vonatkozó nettó ajánlati ár 3 %-a.
A Kbt. 134. § (3) bekezdés alapján Megrendelő jóteljesítési biztosítékot ír elő. A jóteljesítési
biztosíték mértéke vállalkozási díj nettó értékének 3%-a.
A biztosítékok az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt
pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével,
átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó
– kötelezvénnyel.

2. Kapcsolattartás az ajánlattételi időszak alatt
2.1. Ajánlatkérő kapcsolattartásra kijelölt képviselője:
Csíky Gábor
Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
Csíky és Társa Kkt.
2081 Piliscsaba-Klotildliget, Fényesliget sétány 2.
Tel: 26/375-095
Fax: 26/375-095
csiky.kkt@t-online.hu
Az ajánlattételi időszak alatt szükséges levelezést levélben, e-mailen vagy telefaxon kell
lebonyolítani az Ajánlatkérő által kapcsolattartóként fent megjelölt felelős akkreditált
közbeszerzési tanácsadóval. [Kbt. 41.§]

2.2. Kiegészítő tájékoztatás
A megfelelő ajánlattétel érdekében Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek helye és
ideje: 2544 Neszmély, Petőfi u. 10. 2018. április 17. 10 óra
Ajánlattevők az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban
írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhetnek az ajánlatkérőtől vagy az általa
meghatározott szervezettől. Az ajánlattételi felhívással és a dokumentációval kapcsolatban
felmerült kérdéseket kizárólag írásban nyújthatók be. [Kbt. 56.§ (1) bekezdés] Kiegészítő
tájékoztatás a következő kapcsolattartási pontokon szerezhető:
Csíky és Társa Kkt.
2081 Piliscsaba-Klotildliget, Fényesliget sétány 2.
Tel: 26/375-095

Fax: 26/375-095
csiky.kkt@t-online.hu, másolatban elokeszites3@csikykkt.hu
A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fentiekben meghatározottak mellett – a könnyebb
feldolgozhatóság érdekében – kérjük szerkeszthető, „*.doc” formátumban is megküldeni a jelen
bekezdésben megjelölt e-mail címre.
A Kbt. 114.§ (6) bekezdése értelmében a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárata
előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. Amennyiben a válaszadáshoz nem áll
megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52.§ (3) bekezdésben foglalt módon élhet Ajánlatkérő az
ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. A kiegészítő tájékoztatás teljes tartalmát
hozzáférhetővé kell tenni, illetve meg kell küldeni valamennyi gazdasági szereplő részére. A
kiegészítő tájékoztatást a gazdasági szereplők azonos feltételek mellett kapják meg írásban, emailben.
A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét a gazdasági szereplőknek haladéktalanul vissza kell
igazolniuk. A válaszok megérkezéséről a 06-26/375-095-es faxszámra vagy a csiky.kkt@tonline.hu e-mail címre küldjenek visszajelzést!
A gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás
időben az arra jogosulthoz kerüljön.

2.3. Tájékoztatás a Kbt. 73.§ (5) bekezdése tekintetében
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.
A munkavállalók védelme és a munkafeltételek tekintetében
Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkafelügyeleti Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
tel.: 06-80-204-292
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
Központi telefonszám: 06-1-476-1100
Központi faxszám: 06-1-476-1390
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.
tel.: 06-1-795-54-78
e-mail:tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu

Adózás tekintetében:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Székhely: 1052 Budapest, Széchenyi u. 2.
Levelezési cím: 1438 Budapest, Pf. 511.
Tel.: +36- 1-428-5100; Fax: +36-1- 428-5382
Honlap: www.nav.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium (2010. évi XLII. Törvény alapján)
Székhely: H-1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Levelezési cím: 1369 Budapest, Pf. 481.
Tel.: +36-1-795-1400; Fax: +36-1 318-2570
Környezetvédelem tekintetében
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. vagy 1539 Budapest, Pf. 675.
Tel.: 1/2249-100, Fax: 1/2249-262
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

3. Az ajánlat összeállítása
3.1. Az ajánlat és az eljárás nyelve
Az ajánlattétel nyelve a magyar nyelv. Vita esetén a magyar nyelv az irányadó. Az ajánlatot
magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és
egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni, illetőleg magyar nyelvű fordításban lehet
benyújtani. Amennyiben valamely dokumentum idegen nyelvű és fordítást igényel, Ajánlatkérő –
az idegen nyelvű dokumentum egyszerű másolatának az ajánlatban történő egyidejű csatolása
mellett – elfogadja azok Ajánlattevő általi felelős fordítását is (Kbt. 47. § (2) bekezdés). Felelős
fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében Ajánlattevő képviseletére
jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar
nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat
ajánlatkérő az ajánlat bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért
Ajánlattevő a felelős.

3.2. Az ajánlat tartalma
Az ajánlatot az ajánlattételi felhívásban megjelöltek szerint kell tenni.
Amennyiben a dokumentáció valamely nyilatkozat tekintetében iratmintát tartalmaz, az
ajánlattevők által tett nyilatkozatnak tartalmazni kell az iratmintában megadott tartalmat.
Amennyiben az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció között eltérés van, úgy az ajánlattételi
felhívás előírásai az irányadók.
Az ajánlatok bontásakor kizárólag az Felolvasólapon szereplő adatok kerülnek ismertetésre.
A Felolvasólapot - az Előlapot és a Tartalomjegyzéket követően - az ajánlat első érdemi lapjaként
kell elhelyezni.
Az Ajánlattevő felelősséget vállal azért, hogy a Felolvasólapon szereplő adatok megegyeznek az
ajánlatban szereplő adatokkal.

Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez – különösen a műszaki illetve szakmai
alkalmasság körében – szükséges dokumentumokat és igazolásokat, az ajánlat érvényességének
egyértelmű megállapításához szükséges tartalommal ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa, a Kbt.
47. § (2) bekezdése szerint.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt,
alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az eljárásban előírt
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis
nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti. Ilyen esetekben az ajánlat
érvénytelennek minősül [Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont].
Az ajánlatot kérjük a becsatolt tartalomjegyzék szerint összeállítani. A nem alkalmazandó
nyomtatványokat nem kell becsatolni. A tartalomjegyzék végén az „Egyéb dokumentumok” alatt
kérjük feltüntetni a becsatolásra került egyéb dokumentumokat. A tartalomjegyzék szükség szerint
bővíthető.

3.3. Részajánlattétel, illetve többváltozatú ajánlattétel lehetősége
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, mivel a beszerzés tárgyának jellege és a
szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére
történő ajánlattételt.
Az ajánlattevők jelen eljárásban többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehetnek.

3.4. Közös ajánlattétel
Közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
létrehozását ajánlatkérő nem teszi kötelezővé, illetve nem teszi lehetővé.
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
Jelen közbeszerzési eljárás során 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. (Kbt.
115.§ (4) bekezdés)
Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő
tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §]
kérése az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a
közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg.
A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta
után változás nem következhet be. (Kbt.35.§ {7} bekezdés)
Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor az
ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást.
A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell:
a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá
kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;
a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről;
ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a
vezető között;

-

a megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya,
teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba
léptető), illetve bontó feltételtől.

3.5. Alvállalkozó
A Kbt. 3.§ 2. pontja alapján alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül
vesz részt, kivéve
azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy
alapanyag-eladóját,
építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;
Fentiek értelmében alvállalkozónak minősülnek mindazon gazdasági szereplők, akik a Ptk. szerinti
vállalkozási jogviszonyban állnak az ajánlattevővel, tovább azok is, amelyekkel a nyertes
ajánlattevő megbízási jogviszonyt létesít - akár tartós jogviszonyban állnak egymással, akár
kifejezetten a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében köttetik a szerződés.

3.6. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva
is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell
jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében
az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A külön jogszabályban 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 valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást
vagy szállítást amelyhez e kapacitásokra szükség van. [Kbt. 65.§ (9) bekezdés] A kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá 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.

3.7. Többszörös megjelenés tilalma (Kbt. 36.§)
Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása
esetén ugyanazon rész tekintetében a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja.

3.8. Üzleti titok védelme
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő az ajánlatában, hiánypótlásában valamint a
Kbt. 72.§ szerinti indoklásában 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.
Ajánlattevő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen
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.
Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan
ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra
hozatalát, amely a Kbt 76.§ szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek
alapjául szolgáló – a felsoroltak közé nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az
árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adatok
nyilvánosságra hozatala sem, amelyek közérdekből nyilvános adatok. Ettől eltérően amennyiben a
felek az ajánlatot a szerződés mellékletévé teszik, az ajánlat nyilvánosságára a Kbt. 44. §
alkalmazandó.
Nem minősül üzleti titok megsértésének, ha ajánlatkérő az üzleti titkot tartalmazó iratokkal
kapcsolatos eljárási cselekményeinek bonyolítása során (hiánypótlás, pontosító kérdés, irreális
alacsony árra kérdezés stb.) az üzleti titkot tartalmazó iratra hivatkozik, törvényi
kötelezettségeinek betartása érdekében abból idéz, vagy részadatokat abból közzé tesz (pl.
összegezés kiküldése).

4. Formai és tartalmi előírások
4.1 Formai követelmények (Kbt. 66.§ - 67.§)
Az ajánlattevőnek ajánlatát egy papír alapú eredeti és egy – az eredetivel megegyező - elektronikus
példányban kell elkészítenie és benyújtania. (Az elektronikus adathordozónak tartalmaznia kell
az aláírt ajánlatot pdf formátumban és a költségvetést xls/xlsx formátumban!)
Az ajánlatot roncsolás mentesen, nem bontható módon úgy kell beadni, hogy ne peregjen szét a
vizsgálat során.
Az ajánlatot géppel vagy tintával kell kitölteni, és annak minden információt tartalmazó oldalát
folyamatos sorszámozással kell ellátni.
A saját nyilatkozatokat cégszerűen kell aláírni.
Az összeállított ajánlat (papír alapú és elektronikus) példányait egybe csomagolva, vagy
borítékban kell benyújtani. A csomagolást úgy kell elkészíteni, hogy a bontás során annak
sértetlensége egyértelműen megállapítható legyen.
A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: „Ajánlat – Neszmély, Launai Miklós
Református Iskola rekonstrukciója.” feliratot, valamint a „Az ajánlattételi határidő
lejártáig nem bontható fel!” feliratot jól látható, egyértelmű módon.

4.2 Hibák kijavítása
Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha
ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor az ajánlat aláírójának, vagy aláíróinak kézjegyével
vagy kézjegyükkel kell ellátni a javításokat, betoldásokat, felülírásokat, törléseket.

4.3 Tartalmi követelmények
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően tájékoztatja az
ajánlattevőket, hogy az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat
kell – lehetőleg az alábbi sorrendben – csatolni:
Nyilatkozatminta
NYILATKOZAT, IGAZOLÁS MEGNEVEZÉSE
sorszáma
Előlap
1. számú nyomtatvány
Tartalomjegyzék
Felolvasólap (közbeszerzési részenként megadva a megajánlásokat, a
nem releváns közbeszerzési részek törölhetők) (közös ajánlattétel 2. számú nyomtatvány
esetén valamennyi ajánlattevő által aláírva)
Ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozata
(közbeszerzési részenként külön-külön) (közös ajánlattétel esetén 3. számú nyomtatvány
ajánlattevőnként külön-külön)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése (közös ajánlattétel esetén
4. számú nyomtatvány
ajánlattevőnként külön-külön)
Ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdése és a Kbt. 65.§ (7) bekezdése
szerinti nyilatkozata (közbeszerzési részenként külön-külön) (közös 5. számú nyomtatvány
ajánlattétel esetén ajánlattevőnként külön-külön)
Nyilatkozat a Kbt. 134.§ (5) bekezdése és a 322/2015. (X.30.) Korm.
6. számú nyomtatvány
rendelet 26.§ szerint
7. számú nyomtatvány
Nyilatkozat kizáró okokról
Ajánlattevő Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozata (közös
8. számú nyomtatvány
ajánlattétel esetén ajánlattevőnként külön-külön)

Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy el nem bírált változásbejegyzési
kérelem benyújtásra került-e (közös ajánlattétel esetén
ajánlattevőnként külön-külön)
Nyilatkozat alkalmassági követelményeknek való megfelelésről
(közbeszerzési részenként külön-külön)
AJÁNLATTÉTELHEZ
FELHASZNÁLHATÓ
EGYÉB
NYILATKOZATMINTÁK:
Nyilatkozat fordításról (adott esetben)
Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben)
Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az
ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, illetőleg a kapacitásait
rendelkezésre
bocsátó
szervezet
cégjegyzésre
jogosult
képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja,
illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy és a meghatalmazott
által aláírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazás (adott esetben)
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 35.§ (1) bekezdés szerint közös
ajánlattételről (közbeszerzési részenként külön-külön) (adott
esetben)
Előszerződés minta, kapacitást nyújtó szervezet igénybe vétele
esetén (adott esetben)
BENYÚJTANDÓ EGYÉB DOKUMENTUMOK:
Az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása
hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult
ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. kapacitást nyújtó
szervezet aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdése szerinti aláírás mintája
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány az
ajánlat eredeti papír alapú példányával mindenben megegyezik és
jelszóvédelemmel nincs ellátva.
Árazott tételes költségvetés
Az ajánlat elektronikus változata (CD/DVD adathordozón)

9. számú nyomtatvány
10. számú nyomtatvány

11. számú nyomtatvány
12. számú nyomtatvány

13. számú nyomtatvány

14. számú nyomtatvány
15. számú nyomtatvány

-

16. számú nyomtatvány
-

AZ ELJÁRÁS KÉSŐBBI SZAKASZÁBAN, (ADOTT
ESETBEN) AJÁNLATKÉRŐ KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE
SZERINTI
FELHÍVÁSÁRA
BENYÚJTANDÓ
DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE:
17. számú nyomtatvány
Ajánlattevői nyilatkozat szakemberekről
18. számú nyomtatvány
Szakember rendelkezésre állási nyilatkozata
Szakember szakmai önéletrajza
Az ajánlati költségvetés beárazása
Árazás: Az alkalmazni kívánt szállítási mód, választott beszerzési hely és lerakóhely távolság,
anyag, technológia, stb. figyelembe vételével úgy kell meghatározni az árakat, illetve a tételek árát,
hogy az fedezetet adjon a megvalósítás ténylegesen felmerülő költségeire.
Az ajánlati költségvetés beárazása: Az ajánlati költségvetés beárazása során az Ajánlatkérő által
meghatározott árbontásban egy tételnél a ténylegesen felmerülő költségeket kell feltüntetni,
minden egyes tétel összegének 0 Ft-tól eltérőnek kell lennie. Valamennyi árat magyar Forintban
kell feltüntetni. Az így meghatározott árak a teljesítés során nem módosíthatók.

Az Ajánlattevőknek ajánlatuk elkészítése során be kell szerezniük az ajánlat elkészítéséhez
szükséges valamennyi információt. A nyertes Ajánlattevő a szerződéses ár módosítására csak a
szerződés feltételeiben és a jogszabályban előírt feltételek teljesülése esetén lesz jogosult.

5. Az ajánlatok beadása
Az ajánlatot az ajánlattételi felhívásban megadott címre Csíky és Társa Kkt. (2081 PiliscsabaKlotildliget, Fényesliget sétány 2.) kell benyújtani személyesen, futárral vagy postai úton
(tértivevénnyel) az ajánlattételi felhívásban megadott ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon
8.00-15.00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 8.00-10.00 között.
A személyesen, vagy futár útján benyújtott ajánlatok átvételét az Ajánlatkérő által felhatalmazott
személy által aláírt elismervény igazolja.
Ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, melyet az általa előírt ajánlattételi határidőn túl kap meg, a
Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek nyilvánít, amely ajánlatok azonban a Kbt.
46. § (2) bekezdése szerinti iratnak minősülnek. A határidő után beérkezett ajánlat vagy részvételi
jelentkezés benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az összes - beleértve az
elkésett - ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek megküldeni. [Kbt. 68.§ (6) bekezdés]

6. Az ajánlatok felbontása (A Kbt. 68.§ -a szerint.)
Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68.§ (2) bekezdésében megjelölt személyek vehetnek részt. Az
Ajánlatkérő a bontás alkalmával a Kbt. 68.§ (3)-(4) bekezdése szerint jár el.
Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét),
valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő - személy kéri, az ajánlat ismertetését követően
azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a felolvasólapba.
Ajánlatkérő az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyvet készít, melyet 5 napon belül egyidejűleg
minden ajánlattevő részére megküld a Kbt. 68.§ (6) bekezdésének megfelelően.

8. Az ajánlatok értékelése az értékelési szempontok szerint
Az érvényes ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján,
valamint a Kbt. 71-73.§, 76. és 81.§-ban, az ajánlattételi felhívásban, továbbá a jelen
dokumentációban foglaltakra tekintettel kell értékelni.
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálást olyan
időtartam alatt kell elvégeznie, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való
értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.
Az ajánlatok értékelési szempontjai a Kbt. 76.§ (1) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték
arányt megjelenítő értékelési szempontok.
Értékelési szempontok:
Szempont

Súlyszám

Értékelési szempont

Súlyszám

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár

60

2. Vállalt jótállási idő mértéke (hónap)

20

3. Késedelmi kötbér napi mértéke (ajánlati ár %-a)

20

A Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti értékelési szempontok esetén a pontozás 0-10 pont
között történik.
A ponthatárok közötti pontszám megállapítása a Közbeszerzi Hatóság (KÉ 2016/147., 2016.12.21)
útmutatójának figyelembe vételével történik. Az 1. szempont esetén az útmutató 1. sz. melléklet
A.1. ba) fordított arányosítás módszerével, a 2. és 3. szempont esetén az útmutató 2.B 1. abszolút
értékelés módszerével, pontozással.
Az értékelés az 1. részszempont esetében az alábbiak szerint történik:
1. A vállalt nettó ajánlati ár (Ft).
Az 1. részszempont esetében a ponthatárok közötti pontszám megállapítása fordított arányosítással
történik, a Közbeszerzi Hatóság (KÉ 2016/147., 2016.12.21.) útmutatójának figyelembevételével.
Az A.1.ba) arányosítási módszerrel történik a pontszámok kiszámítása.
Az értékelésénél alkalmazandó képlet:
P – Pmin
Pmax - Pmin

=

Alegjobb
Avizsgált

azaz
P=

Alegjobb
Avizsgált

( Pmax – Pmin ) + Pmin

ahol
P: a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlattételi tartalmi elem
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az Ajánlatkérő a pontszámot két tizedes-jegyig vizsgálja, és a harmadik tizedes-jegyet a
matematikai kerekítés szabályai szerint kerekíti (5 alatt lefelé, 5 vagy 5 felett felfelé).
Amennyiben a legjobb és legrosszabb ajánlat azonos mindegyik ajánlat a maximális pontszámot
kapja.
Az értékelés a 2. és 3. részszempont esetében az alábbiak szerint történik:
2. részszempont: Vállalt jótállási idő mértéke (hónap)
3. részszempont: Késedelmi kötbér napi mértéke (ajánlati ár %-a)
A vállalt késedelmi kötbér mértéke az ajánlati ár %-ban meghatározva (%/naptári nap), két tizedes
jegyig kerekítve.
Ajánlatkérő a Kbt 77.§ (1) bekezdése alapján meghatározza az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét,
amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával
azonos számú pontot ad, valamint meghatároz olyan elvárást, amelynél kedvezőtlenebb az adott
ajánlati elem nem lehet:
A 2. részszempont esetében az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap, az ajánlati elem
nem lehet hónapnál kedvezőtlenebb.

Értékelési skála a 2. részszempont esetében:
Ajánlati elem
48 hónap vagy annál több
44-47
39-43
34-38
29-33
25-28
21-24
17-20
13-16
12 hónap

Pontszám
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

A 3. részszempont esetében az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: a nettó vállalási ár 1,50%-a, az
ajánlati elem nem lehet a nettó vállalási ár 0,60%-ánál kedvezőtlenebb.
Értékelési skála a 3. részszempont esetében:
Ajánlati elem
1,5% vagy annál több
1,40%-1,49%
1,30%-1,39%
1,20%-1,29%
1,10%-1,19%
1,00%-1,09%
0,90%-0,99%
0,80%-0,89%
0,70%-0,79%
0,60%-0,69%

Pontszám
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

9. Összegzés kiküldése
Ajánlatkérő az Ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről, vagy
eredménytelenségéről, valamint ezek részletes indokáról az erről hozott döntést követően a lehető
leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. Ajánlatkérő az eljárás eredménye
tekintetében a Kbt. 79. § vonatkozó rendelkezései szerint jár el.

10. Szerződéskötés
Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) – közös
ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) – kell írásban megkötni a közbeszerzési
eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően (Kbt.
131.§ (1) bekezdés).
Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – az eljárás nyertesének
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben
megjelölte (Kbt. 131. § (4) bekezdés).
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése
napjától a nyertes ajánlattevő és – adott esetben – a második legkedvezőbb ajánlatot tett

ajánlattevő ajánlati kötöttsége a Kbt. 131. § (5) bekezdése értelmében további hatvan nappal
meghosszabbodik.
A Kbt. 131. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség előző
bekezdés szerinti időtartama alatt köteles megkötni, amennyiben a Kbt. másként nem rendelkezik,
nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés megküldése napját követő öt napos
időtartam lejártáig.
Az ajánlatkérő a nyertes szervezettel (személlyel) szemben csak abban az esetben mentesül a
közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az ajánlatok elbírálásáról szóló
írásbeli összegezés megküldését követően – általa előre nem látható és elháríthatatlan ok
következtében – beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés megkötésére vagy
teljesítésére nem képes. (131. § (9) bekezdés).
A
szerződéskötés
helye
az
Ajánlatkérő
székhelye.

II. Ajánlott nyilatkozatminták

Ajánlattevő neve:
………………...............……………............……
székhelye:
…………….............................……………..……
adószáma:
………………………………………………………
Az ajánlattevő kapcsolattartó személyének neve:
………………….……………
telefonszáma:
………………….……………
telefaxszáma:
………………….……………
e-mail címe:
………………….……………

AJÁNLAT
ELŐLAP
Neszmély Község Önkormányzata
által kiírt

„NESZMÉLY, LAUNAI MIKLÓS REFORMÁTUS ISKOLA
REKONSTRUKCIÓJA”
tárgyú közbeszerzési eljárásához

EREDETI

1. sz. nyomtatvány

AZ AJÁNLAT TARTALOMJEGYZÉKE
NYILATKOZAT, IGAZOLÁS MEGNEVEZÉSE
Előlap
Tartalomjegyzék
Felolvasólap
Ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozata
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése
Ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdése és a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti
nyilatkozata
Nyilatkozat a Kbt. 134.§ (5) bekezdése és a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 26.§ szerint
Nyilatkozat kizáró okokról
Ajánlattevő Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozata
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy el nem bírált változásbejegyzési
kérelem benyújtásra került-e
Nyilatkozat alkalmassági követelményeknek való megfelelésről
Nyilatkozat fordításról (adott esetben)
Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben)
Meghatalmazás (adott esetben)
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 35.§ (1) bekezdés szerint közös
ajánlattételről (adott esetben)
Előszerződés minta, kapacitást nyújtó szervezet igénybe vétele esetén
(adott esetben)
Az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása
hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult
ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. kapacitást nyújtó
szervezet aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdése szerinti aláírás mintája
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány az ajánlat
eredeti papír alapú példányával mindenben megegyezik és
jelszóvédelemmel nincs ellátva.
Árazott tételes költségvetés
Az ajánlat elektronikus változata (CD/DVD adathordozón)
Ajánlattevői nyilatkozat szakemberekről
Szakember rendelkezésre állási nyilatkozata
Szakember szakmai önéletrajza

Oldalszám

2. sz. nyomtatvány
Ajánlattevő adatai:1
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Ajánlattevő adószáma:
Ajánlattevő képviseletére jogosult személy neve:
Jelen eljárásban kapcsolattartásra jogosult személy adatai:
Jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy neve:
Telefonszáma:
Fax száma:
E-mail címe:

FELOLVASÓLAP
Alulírott,
, mint a(z)
(ajánlattevő neve, címe) cégjegyzésre
2
jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője nyilatkozom, hogy a Neszmély Község
Önkormányzata (2544 Neszmély, Fő utca 129.) által indított „Neszmély, Launai Miklós
Református Iskola rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását valamint
teljes dokumentációját megvizsgáltuk. A benne foglalt feltételeket ezennel elfogadottnak
nyilvánítjuk, és mi, alulírottak ajánlatot teszünk a teljesítésre az alábbiak szerint:

Értékelési részszempont
Egyösszegű nettó ajánlati ár
Alapmennyiségre vonatkozó nettó ajánlati ár
Opcióra vonatkozó nettó ajánlati ár
Vállalt jótállási idő mértéke (hónap)
Késedelmi kötbér napi mértéke (ajánlati ár %-a)
Kelt:

Megajánlás
Ft
Ft
Ft
hónap
%

2018.

Ajánlattevő
(cégszerű aláírás)

1
2

Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőre vonatkozóan ki kell tölteni.
A megfelelő szövegrész aláhúzandó!

3. sz. nyomtatvány

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdés értelmében3

, mint a(z)
(ajánlattevő neve, címe) cégjegyzésre
Alulírott,
4
jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy Neszmély Község Önkormányzata (2544 Neszmély, Fő utca 129.) által indított „Neszmély,
Launai Miklós Református Iskola rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás során az
ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és annak valamennyi mellékletében, a
szerződéstervezetben, valamint az Ajánlatkérő által esetlegesen tett pontosításokban,
módosításokban és kiegészítésekben, kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben
tudomásul vettük és elfogadjuk, a szerződés megkötésére és teljesítésére vállalkozunk a
Felolvasólapon megadott ellenszolgáltatás ellenében.
Kelt:

2018.

Ajánlattevő
(cégszerű aláírás)

1
4

Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőre vonatkozóan ki kell tölteni.
A megfelelő szövegrész aláhúzandó!

4. sz. nyomtatvány

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 66.§ (4) bekezdése szerint5

Alulírott,

, mint a(z)

(ajánlattevő neve, címe) cégjegyzésre
6

jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy Neszmély Község Önkormányzata (2544 Neszmély, Fő utca 129.) által indított „Neszmély,
Launai Miklós Református Iskola rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárásban a
Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (4) bekezdése ismeretében az általam
képviselt cég a kis- és középvállalkozásokról, illetve fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény (Kkvt.) értelmében:
mikro vállalkozás7
kisvállalkozás
középvállalkozás
nem tartozik a Kkvt. hatálya alá

Kelt:

2018.

Ajánlattevő
(cégszerű aláírás)

5

Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőre vonatkozóan ki kell tölteni.
A megfelelő szövegrész aláhúzandó!
7
A megfelelő szövegrész „x”-szel jelölendő!
6

5. sz. nyomtatvány

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 66.§ (6) bekezdés és a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint8
Alulírott,
, mint a(z)
(ajánlattevő neve, címe) cégjegyzésre
9
jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy Neszmély Község Önkormányzata (2544 Neszmély, Fő utca 129.) által indított „Neszmély,
Launai Miklós Református Iskola rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében:
A Kbt. 66.§ (6) bekezdése szerint10
a szerződés teljesítéséhez nem kívánok igénybe venni alvállalkozókat.
a szerződés teljesítéséhez igénybe kívánok venni alvállalkozókat
A közbeszerzésnek az a része (részei),
amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:

Az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozók neve és székhelye:

A Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint3
az alkalmassági feltételek igazolására kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet
nem kíván igénybe venni
az alkalmassági feltételek igazolására kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet
kíván igénybe venni
Kapacitásait rendelkezésre Kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet neve
bocsátó szervezet székhelye

Kelt:

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

2018.

Ajánlattevő
(cégszerű aláírás)

8

Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőre vonatkozóan ki kell tölteni.
A megfelelő szövegrész aláhúzandó!
10
A megfelelő szövegrész „x”-szel jelölendő!
9

6. sz. nyomtatvány

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 134.§ (5) bekezdése és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26.§ szerint

Alulírott ……….., mint a ………….. (ajánlattevő neve, címe) cégjegyzésre jogosult
vezetője/meghatalmazott képviselője11 Neszmély Község Önkormányzata (2544 Neszmély, Fő
utca 129.) által indított „Neszmély, Launai Miklós Református Iskola rekonstrukciója” tárgyú
közbeszerzési eljárásban nyilatkozatom, hogy nyertességünk esetén a teljesítési és a hibás
teljesítési biztosítékot az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint a Kbt. 134.§ (4) bekezdése
szerinti határidőben rendelkezésre bocsátjuk.
Tudomásul veszem, hogy a megnevezett közbeszerzési eljárásában a nyertes ajánlattevőként
szerződést kötő félnek a szerződéskötés időpontjában az ajánlattételi felhívásban meghatározott
követelményeknek, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26.§ -nak megfelelő építésszerelési felelősségbiztosítással kell rendelkezni.
Kelt:

2018.

Ajánlattevő
(cégszerű aláírás)

11

A megfelelő szövegrész aláhúzandó!

7. sz. nyomtatvány

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
kizáró okokról
Alulírott ……….., mint a ………….. (ajánlattevő neve, címe) cégjegyzésre jogosult
vezetője/meghatalmazott képviselője12 a Neszmély Község Önkormányzata (2544 Neszmély, Fő
utca 129.) által indított „Neszmély, Launai Miklós Református Református Iskola
rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozatom, hogy az általam képviselt cég nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m)
és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Nyilatkozom továbbá a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerint, hogy:
Az általam képviselt cég, mint ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott
tőzsdén jegyeznek. *
Az általam képviselt cég, mint ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet nem
jegyeznek szabályozott tőzsdén. Az alábbiak szerint nyilatkozom a pénzmosás és
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény 3. § r)13 pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált tényleges
tulajdonosról:*
Tényleges tulajdonos neve

Tényleges tulajdonos címe

Az általam képviselt cég, mint ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet nem
jegyeznek szabályozott tőzsdén, és nincs a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb)
vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa. *
Kelt:

2018.
Ajánlattevő
(cégszerű aláírás)

12

A megfelelő szövegrész aláhúzandó!
a megfelelő szövegrész „x”-szel jelölendő
13
„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. 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.
*

8. sz. nyomtatvány

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT14
a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerint

, mint a(z)
(ajánlattevő neve, címe) cégjegyzésre
Alulírott,
15
jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy Neszmély Község Önkormányzata (2544 Neszmély, Fő utca 129.) által indított „Neszmély,
Launai Miklós Református Iskola rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés
teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 62.§-ban foglalt kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.

Kelt:

2018.

Ajánlattevő
(cégszerű aláírás)

Ajánlattevőnek abban az esetben is nyilatkoznia kell, ha nem vesz igénybe alvállalkozót! Közös ajánlattétel esetén
valamennyi ajánlattevőre vonatkozóan ki kell tölteni.
15
A megfelelő szövegrész aláhúzandó!
14

9. sz. nyomtatvány

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT16
Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárásról

, mint a(z)
(ajánlattevő neve, címe) cégjegyzésre
Alulírott,
17
jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom
Neszmély Község Önkormányzata (2544 Neszmély, Fő utca 129.) által indított „Neszmély,
Launai Miklós Református Iskola rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás során, hogy
a(z)
(ajánlattevő neve, címe) tekintetében cégbírósági változásbejegyzési
eljárás folyamatban
VAN18
NINCS.
Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlatban nevesített (már ismert) alvállalkozó szervezet:
……………………. (alvállalkozó(k) neve) tekintetében változásbejegyzési eljárás folyamatban
VAN19
NINCS.

Kelt:

2018.

Ajánlattevő
(cégszerű aláírás)

Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőre vonatkozóan ki kell tölteni.
A megfelelő szövegrész aláhúzandó!
18
A megfelelő szövegrész „x”-szel jelölendő! Amennyiben a „VAN” válasz megjelölésre kerül, csatolandó a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás
[=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott
példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott
példánya (mellékletek nélkül)].
19
A megfelelő szövegrész „x”-szel jelölendő! Amennyiben a „VAN” válasz megjelölésre kerül, csatolandó a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás
[=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott
példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott
példánya (mellékletek nélkül)].
16

17

10. sz. nyomtatvány

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
Alkalmassági követelményeknek való megfelelésről

, mint a(z)
(ajánlattevő neve, címe) cégjegyzésre
Alulírott,
20
jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom
Neszmély Község Önkormányzata (2544 Neszmély, Fő utca 129.) által indított „Neszmély,
Launai Miklós Református Iskola rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében az
ajánlattételi felhívásában szereplő alkalmassági követelménynek megfelelünk.

Kelt:

2018.

Ajánlattevő
(cégszerű aláírás)

20

A megfelelő szövegrész aláhúzandó!

11. sz. nyomtatvány

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
Felelős fordításról21

, mint a(z)
(ajánlattevő neve, címe) cégjegyzésre
Alulírott,
22
jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom
Neszmély Község Önkormányzata (2544 Neszmély, Fő utca 129.) által indított „Neszmély,
Launai Miklós Református Iskola rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás során, hogy az
ajánlatban becsatolt idegen nyelvű iratok felelős fordításának23 tartalma a fordítás alapjául szolgáló
dokumentum tartalmával teljes mértékben megegyezik.

Kelt:

2018.

Ajánlattevő
(cégszerű aláírás)

21 Abban az esetben töltendő ki, ha ajánlatevő idegen nyelvű dokumentumot csatol az ajánlatban, és annak fordítását
nem hiteles fordítással nyújtotta be.
22
A megfelelő szövegrész aláhúzandó!
23
A felelős fordítás alatt ajánlatkérő azt érti, hogy az adott fordítást az ajánlattevő cégszerű aláírással hitelesíti és
tartalmáért is az ajánlattevő a felelős.

12. sz. nyomtatvány

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
Üzleti titokról24

, mint a(z)
(ajánlattevő neve, címe) cégjegyzésre
Alulírott,
25
jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom
Neszmély Község Önkormányzata (2544 Neszmély, Fő utca 129.) által indított „Neszmély,
Launai Miklós Református Iskola rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás során, hogy az
ajánlat üzleti titkot tartalmaz.

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 alábbiak26:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..

Kelt:

2018.

Ajánlattevő
(cégszerű aláírás)

24

Ajánlattevő nem nyilváníthatja üzleti titoknak a Kbt. 44.§ (2) és (3) bekezdésében foglaltakat.
A megfelelő szövegrész aláhúzandó!
26
A Kbt. 44.§ alapján az üzleti titokká nyilvánítást ajánlattevőnek indokolnia szükséges.
25

13. sz. nyomtatvány
27

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
meghatalmazásról

, mint a(z)
(ajánlattevő neve, címe) cégjegyzésre
Alulírott,
jogosult vezetője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy Neszmély Község
Önkormányzata (2544 Neszmély, Fő utca 129.)által indított „Neszmély, Launai Miklós
Református Iskola rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghatalmazom
…………………………t (meghatalmazott neve) (lakcím: …………………….; személyi ig. sz.:
…………………….)
- a közbeszerzési eljárásban történő képviseletemre, továbbá az ajánlat részét képező
valamennyi dokumentum nevemben történő aláírására;
- információk megadására, jognyilatkozatok megtételére és kötelezettségek vállalására;
- a közbeszerzési szerződés megkötésére.28

Kelt:

2018.

meghatalmazó

meghatalmazott

cégszerű aláírás29

Előttünk mint tanúk előtt:
Név
Lakcím
Személyi ig. szám
Aláírás

27

Adott esetben alvállalkozó vagy kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata
A jogosultságok köre értelemszerűen bővíthető / szűkíthető / pontosítható.
29
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének alá kell írnia!
28

14. sz. nyomtatvány

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
Kbt. 35.§ (1) bekezdése szerint közös ajánlattételről

, mint a(z)
(ajánlattevő neve, címe) cégjegyzésre
Alulírott,
30
jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője , valamint alulírott,
, mint a(z) (ajánlattevő
neve, címe) cégjegyzésre jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője31, és alulírott,
,
mint a(z)
(ajánlattevő neve, címe) cégjegyzésre jogosult vezetője/meghatalmazott
32
képviselője büntetőjogi felelősségünk tudatában nyilatkozunk, hogy Neszmély Község
Önkormányzata (2544 Neszmély, Fő utca 129.) által indított „Neszmély, Launai Miklós
Református Iskola rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében:
közösen teszünk ajánlatot.

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
jogosult33.
A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők képviseletében a kapcsolattartásra a
……….......................(cégnév) …….......................(név) teljes joggal jogosult.
Ajánlattevők kijelentik, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi
feltételt megismerték, megértették és azokat elfogadják.
Ajánlattevők kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányába.

Feladatmegosztás
A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a felek között a következő:
AJÁNLATTEVŐ

30

AJÁNLATTEVŐ

AJÁNLATTEVŐ

A megfelelő szövegrész aláhúzandó!
A megfelelő szövegrész aláhúzandó!
32
A megfelelő szövegrész aláhúzandó!
33
Kérjük, ez után a megállapodás után csatolják a képviseletre jogosult személy részére adott meghatalmazást.
31

AJÁNLATTEVŐ

AJÁNLATTEVŐ

AJÁNLATTEVŐ

Ajánlattevők a jelen nyilatkozatot, mint akaratukkal mindenben egyezőt, véleményeltérés nélkül
elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik.

Kelt:

2018.

.................................................................
Cégszerű aláírás a kötelezettség- vállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak
részéről

.................................................................
Cégszerű aláírás a kötelezettség- vállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak
részéről

.................................................................
Cégszerű aláírás a kötelezettség- vállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről

15. sz. nyomtatvány

ELŐSZERZŐDÉS

34

amely létrejött egyrészről:
székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
képviselő:
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről:
székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
képviselő:
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)
- Megrendelő és Vállalkozó együttesen a továbbiakban: Szerződő felek - között az alulírott napon
és helyen, az alábbiak szerint:
1.

Az előszerződés tárgya

Megrendelő, mint ajánlattevő Neszmély Község Önkormányzata (2544 Neszmély, Fő utca 129.)
által indított „Neszmély, Launai Miklós Református Iskola rekonstrukciója” tárgyú
közbeszerzési
eljárás
megvalósítása
során
Vállalkozót
…………………………………………………. feladatok ellátására kívánja bevonni
Megrendelő jelen előszerződés alapján megbízást ad a Vállalkozónak az alábbi feladatok
elvégzésére/kapacitások biztosításra, amennyiben Neszmély Község Önkormányzata (2544
Neszmély, Fő utca 129.) „Neszmély, Launai Miklós Református Iskola rekonstrukciója”
tárgyú közbeszerzési eljárásban, mint nyertes ajánlattevőt kihirdetik.
Elvégzendő feladatok:
Biztosított kapacitások:
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 Neszmély Község Önkormányzata (2544 Neszmély, Fő utca 129.) által indított
„Neszmély, Launai Miklós Református Iskola rekonstrukciója” 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 azon erőforrások, amelyek igazolása érdekében a Megrendelő (ajánlattevő) Vállalkozó
erőforrására (az eljárást megindító felhívás …. pontja) támaszkodik, a szerződés teljesítésének
34

Alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó igénybevétele esetén alkalmazandó nyomtatvány.

időtartama alatt rendelkezésre állnak majd az alábbiak szerint:
…………..
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, 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.

Kelt:

2018.

.................................................................
Megrendelő (Ajánlattevő)
cégszerű aláírása

.................................................................
Vállalkozó (alvállalkozó/
kapacitást nyújtó szervezet)
cégszerű aláírása

16. sz. nyomtatvány

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
Alulírott,
, mint a(z)
(ajánlattevő neve, címe) cégjegyzésre
35
jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy Neszmély Község Önkormányzata (2544 Neszmély, Fő utca 129.)által indított „Neszmély,
Launai Miklós Református Iskola rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárásban hogy a
benyújtott ajánlatunk elektronikus példánya (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file,
valamint a költségvetés .xls formátumban) mindenben megegyezik a papír alapú példánnyal.

Kelt:

2018.

Ajánlattevő
(cégszerű aláírás)

35

A megfelelő szövegrész aláhúzandó!

17. sz. nyomtatvány

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
Szakemberekről

, mint a(z)
(ajánlattevő neve, címe) cégjegyzésre
Alulírott,
36
jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy Neszmély Község Önkormányzata (2544 Neszmély, Fő utca 129.) által indított „Neszmély,
Launai Miklós Református Iskola rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében a
, mint ajánlattevő/közös ajánlattevő/ az alkalmasság igazolására igénybe
vett kapacitást nyújtó gazdasági szereplő rendelkezik a felhívásban meghatározott alábbi
szakemberrel:
Szakember neve

Kamarai nyilvántartási szám

Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi:
1. a szakember(ek) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy
azok alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte
egyértelműen megállapítható legyen;
2. a szakember(ek) saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó
nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír(nak).
3. más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett,
a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása.
Nyilatkozom továbbá, hogy a megajánlott szakember(ek) a kamarai nyilvántartásba vétellel a
szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog(nak).
Nyertességünk esetére vállaljuk, hogy a megjelölt szakember(ek) a szerződés teljesítéséhez
szükséges névjegyzékbe, illetve nyilvántartásba vételt, vagy regisztrációt elintézik a szerződés
megkötéséig. Kifejezetten tudomásul vesszük, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradását ajánlatkérő
a nyertes visszalépésének tekinti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és a második legkedvezőbb
ajánlatot nyújtóval köti meg a szerződést.
Kelt:

2018.

Ajánlattevő
(cégszerű aláírás)
36

A megfelelő szövegrész aláhúzandó!

18. sz. nyomtatvány

SZAKEMBER RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZATA
Alulírott,
(név, végzettség), büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy Neszmély Község Önkormányzata (2544 Neszmély, Fő utca 129.) által indított „Neszmély,
Launai Miklós Református Iskola rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján
kötendő szerződés teljesítésének teljes időszaka alatt nem áll fenn és nem fog fennállni olyan más
jogviszonyom, amely a jelen eljárás alapján kötendő szerződés szerinti kötelezettség teljesítését az
ajánlat nyertessége esetén hátrányosan befolyásolja.

Kelt:

2018.

Szakember aláírása

