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Á L T A L Á N O S

I N F O R M Á C I Ó K

1.Ajánlatkérő
Név:

Neszmély Község Önkormányzata

Székhely:

2544 Neszmély, Fő út 129.

2.Az eljárás megnevezése
„Vállalkozási szerződés keretében
önkormányzati közút felújítása”

Neszmély-Dunaszentmiklós,

0196.

hrsz.

3.Ajánlattételi határidő, ajánlat benyújtásának címe, módja
Ajánlattételi határidő: 2017. augusztus 04. napja 14:00 óra
Ajánlat benyújtásának helye: ŐSZY ÉS ŐSZY Kft., 1013 Budapest, Feszty Árpád utca
4., V./18.
Az ajánlat benyújtható az ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4.
V/18. szám alatti székhelyén munkanapokon 09:00-16.00 óra közötti időpontokban, az
ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00-től az ajánlattételi határidő lejártáig.
A benyújtás személyesen /kézbesítő útján/, vagy postai úton történhet. Ezúton felhívjuk
az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat postai megküldése esetén az ajánlatoknak az
ajánlattételi határidő fentebb megadott időpontjáig be kell érkeznie az előírt helyre,
ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
Az ajánlatkérő a kézhezvétel kapcsán felhívja a figyelmet arra, hogy a lebonyolító
szervezet postai címe át van irányítva postafiókra, melynek ürítését rendszeresen
elvégzi, de nem vállal semmilyen felelősséget ajánlatkérő arra az esetre, hogy a postai
küldemény az ajánlattételi határidő lejártáig a bontás helyszínén kézhezvételre kerül.
A postai úton, vagy futárszolgálat igénybevételével benyújtott ajánlatok esetében az
esetleges késedelemből, roncsolódásból eredő kockázatot ajánlattevő viseli.
Az előírt formai követelmények be nem tartásából fakadó, az ajánlat
beazonosíthatatlanságát eredményező mulasztások kockázatát ajánlattevő viseli.
4.Kiegészítő tájékoztatás kérés
Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a
megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal
kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa
meghatározott szervezettől.
Az alábbi elérhetőségeken írásban fordulhat az érdelődő gazdasági szereplő
ajánlatkérőhöz kiegészítő tájékoztatásért:
ŐSZY ÉS ŐSZY Kft.
1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4., V./18.
kapcsolattartó: dr. Zsinka Beáta
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tel.: +36 12251229
fax: +36 12251230
e-mail: zsinka.bea@oeszy.hu
Kiegészítő tájékoztatást az érdeklődők a Kbt. 56. § (3) bekezdés szerinti időben
kérhetnek. A Kbt. 114. § (6) bek. alapján a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi
határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, ha
úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges,
azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem
áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az
ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.
Ajánlatkérő nem biztosít konzultációs lehetőséget a Kbt. 56. § (6) bekezdésére
hivatkozással.
Ajánlatkérő nem tart helyszíni bejárást a Kbt. 56. § (7) bekezdésére hivatkozással.
5.A közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatos egyéb információk
Ajánlattevő kötelessége, hogy áttanulmányozza a közbeszerzési dokumentumok
valamennyi előírását. Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában nem adja meg az összes,
az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban kért információt,
illetve amennyiben a benyújtott ajánlata nem felel meg mindenben az ajánlattételi
felhívásban és a jelen dokumentumban előírtaknak, ez minden vonatkozásban
ajánlattevő kockázata és az ajánlata érvénytelenségét eredményezheti.
Az ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze és azonosítsa a teljes közbeszerzési
dokumentumot, különösen annak mellékleteit átvételkor. Ajánlattevőnek meg kell
győződnie arról, hogy a közbeszerzési dokumentumokban lévő információk a
hiánytalan ajánlat megtételéhez elegendőek-e, illetve van-e szüksége kiegészítő
tájékoztatásra.
Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy ajánlata az ajánlatkérő tulajdonába kerül, azt sem
részben, sem egészben nem igényelheti vissza, és térítést az ajánlatáért vagy annak
elkészítéséért nem kérhet.
Ajánlatkérő kijelenti, amennyiben a jelen dokumentum és az ajánlattételi felhívás
tartalma között időpontok vagy bármely más tekintetben eltérés mutatkozna, az
ajánlattételi felhívás szövegét kell irányadónak tekinteni.
Ajánlattevők ajánlattételének megkönnyítése érdekében a jelen dokumentum V. pontja
tartalmazza azokat a formanyomtatványokat, amelyeket kitöltve, és cégszerűen aláírva
kell az ajánlattevőnek ajánlatában elhelyeznie. Ajánlattevők nem kötelesek a
nyilatkozatmintákat ajánlatukba becsatolni, hanem használhatnak egyéb formátumú, ill.
eltérő szövegezésű nyilatkozatokat is. Ajánlatkérő a nyilatkozatmintákat kizárólag az
ajánlattétel elősegítése érdekében bocsátja ajánlattevők rendelkezésére.
Amennyiben a közbeszerzési dokumentumok papír alapon is kiadásra kerülnek és az
elektronikusan kiadott és a papír alapú dokumentumok tartalma között eltérés
mutatkozik, úgy az elektronikusan kiadott dokumentum tartalma a mérvadó.
Jelen közbeszerzési dokumentumokat a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok
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oltalomban részesítik, így annak másolása, terjesztése, felhasználása részeiben vagy
egészében, a jelen eljárás keretein kívül jogellenes. A jogtulajdonos kifejezetten nem
járul hozzá jelen dokumentáció bármilyen formában – változatlan vagy módosított –
formában történő felhasználásához a jelen eljárás keretein kívül.
6.A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás
A Kbt. 73. § (5) bek. előírásaira hivatkozva tájékoztatásként közöljük azoknak a
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4)
bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell
felelni.


Országos Tisztifőorvosi Hivatal

székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
tel.: 06-1-476-1100
fax: 06-1-476-1390
e-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu
honlap: www.antsz.hu


Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály, Foglalkoztatásfelügyeleti Főosztály

székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
levelezési cím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
telefon: 06-1-896-3002, 06-1-896-2902
fax: 06-1-795-0884, 06-1-795-0880
e-mail: munkavedelmi-foo@ngm.gov.hu; foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu
holnap: www.ommf.gov.hu


Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály

székhely: 1138 Budapest, Váci út 174.
levelezési cím: 1550 Budapest, Pf. 203.
tel.: 06-1-465-3800
fax: 06-1-465-3853
e-mail: titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu
honlap:http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/nepegeszsegugyifoosztaly


Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Főosztály

székhely: 1135 Budapest, Lehel út 43-47.
levelezési cím: 1381 Budapest, Pf.: 1265.
tel.: 06-1-236-3900
fax: 06-1-236-3999
e-mail: munkaugy@pest.gov.hu, pest.foglalkoztatas@pest.gov.hu
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honlap: kormanyhivatal.hu


NAV Közép – magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

székhely: 1132 Budapest, Váci út 48/C-D.
levelezési cím: 1438 Budapest, Pf. 511.
tel.: 06-1-412-5400
fax: 06-1-412-5551
honlap: nav.gov.hu


Földművelésügyi Minisztérium, Környezetügyért,
Hungarikumokért Felelős Államtitkárság

Agrárfejlesztésért

és

székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
tel: 06-1-795-2000
fax: 06-1-795-0200
honlap: http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kornyezetugyertagrarfejlesztesert-es-hungarikumokert-felelos-allamtitkarsag
7.Az eljárás során használt nyelv
Az ajánlat kidolgozása, valamint az ajánlatkérő és ajánlattevő közötti mindennemű
kapcsolattartás kizárólag magyar nyelven történik. Amennyiben az ajánlathoz csatolt
okiratok bármelyike idegen nyelven került kiállításra, ajánlattevő köteles az adott
dokumentum felelős magyar fordítását is ajánlatához csatolni. Amennyiben a magyar és
az idegen nyelvű változat között bármilyen eltérés adódik, a magyar változat az
irányadó. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő
általi felelős fordítását is köteles elfogadni.
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A J Á N L A T

Ö S S Z E Á L L Í T Á S A

1. Formai előírások
Az ajánlatokat a következő formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani kettő
[egy eredeti, valamint egy adat PDF formátumban (CD, DVD vagy pendrive)]
példányban roncsolás nélkül nem bontható kötésben, az írott oldalakat folyamatos
oldalszámozással ellátva, sérülésmentes, zárt csomagolásban:
a) Az ajánlat eredeti példányát sérülésmentesen nem bonthatóan, lapozhatóan össze kell
fűzni, vagy be kell kötni;
b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat
nem szükséges.
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
d) Az ajánlaton lévő, minden – ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság
igazolásában résztvevő szervezet által 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;
e) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt - módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
A zárt csomagoláson az „Ajánlat: Vállalkozási szerződés keretében NeszmélyDunaszentmiklós, 0196. hrsz. önkormányzati közút felújítása (361)” megjelölést kell
feltüntetni.
Az eljárás során esetlegesen szükséges hiánypótlást, felvilágosítást, indokolást,
tájékoztatást ajánlattevőknek az ajánlat tekintetében előírt formai követelmények
betartásával kell benyújtaniuk.
Amennyiben a papír alapon benyújtott és az elektronikusan benyújtott példányok között
eltérés van, a papír alapon benyújtott példány az irányadó.
2. Tartalomjegyzék, nyilatkozatok jegyzéke
Jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként benyújtandó igazolások és
nyilatkozatok a következők (nyilatkozatok jegyzéke):
Az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlat részét képező dokumentumok
Igazolás, nyilatkozat megnevezése
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ajánlatban
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1.

Tartalomjegyzék

2.

Felolvasólap

3.

Ajánlati nyilatkozat

4.

Közös ajánlattevők megállapodása
szerződés) (adott esetben)

5.

Aláírási címpéldány, aláírás-minta, meghatalmazás
(adott esetben)

6.

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
(eredetiben)

7.

Kizáró okokról szóló nyilatkozat

8.

Nyilatkozat alvállalkozót és kapacitást biztosító
szervezetet érintő kizáró okokról (Kbt. 67. § (4)
bekezdés és a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése
alapján)

9.

Nyilatkozat alvállalkozók bevonásáról a Kbt. 66. § (6)
bekezdése alapján (Nemleges tartalommal is!)

10.

Nyilatkozat
kapacitást
biztosító
igénybevételéről (Nemleges tartalommal is!)

11.

Kapacitást biztosító szervezetnek a Kbt. 65. § (7)
bekezdés szerinti kötelezettségvállalására vonatkozó
okirat(ok) (adott esetben)

12.

Nyilatkozat a műszaki, illetve szakmai alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelésről

13.

Nyilatkozat a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősülésről Kbt. 66. § (4)
bekezdés alapján

14.

Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásról

15.

Nyilatkozat üzleti titokról

16.

Nyilatkozat összeférhetetlenségről a Kbt. 25. § alapján

17.

Nyilatkozat költség és kockázatviselésről

18.

Nyilatkozat oldalszámról

19.

Nyilatkozat jogszabályi előírásnak való megfelelésről
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20.

Nyilatkozat változásbejegyzésről

21.

Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és
az annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolás (adott esetben)

22.

Nyilatkozat felelősségbiztosításról (ajánlattételi felhívás
25. m) pontja alapján)

23.

Nyilatkozat Étv. szerinti, építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplésről
(ajánlattételi felhívás 25. n) pontja alapján)

24.

Nyilatkozat a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt
szakember kamarai nyilvántartásban való szerepléséről
(ajánlattételi felhívás 25. o) pontja alapján)

25.

Nyilatkozat példányok egyezőségéről

26.

Egyéb ajánlatkérő által előírt dokumentum (pl.: Árazott
költségvetés)

Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok

Igazolás, nyilatkozat megnevezése

3.

1.

Nyilatkozat a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt
szakemberről, a szakember kamarai nyilvántartásba
vételéről, valamint a kamarai jogosultságot igazoló
határozat (M.1. alkalmassági minimumkövetelmény)

2.

Szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza,
valamint a végzettséget, képzettséget igazoló
dokumentum
(M.1.
alkalmassági
minimumkövetelmény)

3.

Szakember rendelkezésre állási nyilatkozata (M.1.
alkalmassági minimumkövetelmény)

4.

Nyilatkozat a referenciákról (referenciaismertető, M.2.
alkalmassági minimumkövetelmény)

5.

Referenciaigazolások
minimumkövetelmény)

Az ajánlat tartalma
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3.1.Tartalomjegyzék
Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
3.2.Felolvasólap
Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt.
68. § (4) bekezdése szerinti információkat.
Az ajánlatok bontásakor a Kbt. 68. § (4) bek-ében előírtakra figyelemmel az
ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető
adatok kerülnek ismertetésre, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre
kerülnek.
Ajánlatkérő az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyvet készít.
3.3.Ajánlati nyilatkozat
Az ajánlatnak a jelen dokumentum 2. számú mellékleteként kiadott, ajánlati nyilatkozat
elnevezésű dokumentumot kell tartalmaznia.
3.4.Közös ajánlattevők megállapodása (adott esetben)
Ajánlatkérő közös ajánlattevők ajánlatát is elfogadja.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását,
de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást (együttműködési
megállapodás) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők
egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. A megállapodásnak különösen a
következő kötelező elemeket kell tartalmazni:
- a közös ajánlattevőket képviselő cég megnevezése és felhatalmazása a közös
ajánlattevők
vezetésére, az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a
döntéshozatalra,
- a közös ajánlattevőket képviselő természetes személy megjelölése és aláírás-mintája,
- a felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére,
- a közös ajánlattevők egymás közti munkamegosztása,
- pénzügyi rendelkezés arra vonatkozóan, hogy ajánlatkérő a közös ajánlattevők mely
tagjának/tagjainak teljesítsen, a pénzforgalmi jelzőszám megjelölésével,
- a felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a vállalkozási
szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig az együttműködési
megállapodás ezen tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak.
Az együttműködési megállapodás eredeti példányát csatolni kell az ajánlathoz.
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3.5.Aláírási
esetben)

címpéldány,

aláírás-minta,

meghatalmazás

(adott

Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az
ajánlatot, illetve annak mellékleteit
- ajánlattevőként,
- alvállalkozóként, vagy
- olyan gazdasági szereplőként, amelynek a kapacitására kíván részvételre jelentkező az
alkalmassági feltételeknek megfelelni
aláíró érvényes aláírási címpéldányá(i)nak, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § szerinti ügyvéd
által ellenjegyzett aláírás-minta egyszerű másolati példányát.
Cégjegyzésre nem jogosult kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a
megbízott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
írásos meghatalmazást is csatolni szükséges.
3.6.Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a
kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (eredetiben).
3.7.Kizáró okokról szóló nyilatkozat
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok igazolás körében a Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott
egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része „egységes
európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozatot kell érteni. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az
ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározottak szerint kell a
részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Korm. rendeletben részletezettek szerint
ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus
nyilvántartásokból is.
Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési
eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban
előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a
Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak
szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem
alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Korm.
rendelet 7. § szerinti – 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
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alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő
felel.
A 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot
mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Az
ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan
valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A kizáró okok fenn nem
állásának ellenőrzését az ajánlatkérő Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint
köteles elvégezni.
A Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő
nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A Kbt. 64. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett
kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő,
részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési
Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság
a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági
szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan
intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják
a megbízhatóságát.
3.8.Nyilatkozat alvállalkozót és kapacitást biztosító szervezetet
érintő kizáró okokról a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Korm.
rendelet 17. § (2) bekezdése alapján
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő
az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő
nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
3.9.Nyilatkozat alvállalkozók bevonásáról a
bekezdése alapján (Nemleges tartalommal is!)

Kbt.

66.

§

(6)

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát, amely tartalmazza, hogy a
közbeszerzésnek mely részeinek teljesítéséhez kíván az ajánlattevő alvállalkozót
igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozók megnevezését. A nyilatkozatot nemleges
tartalommal is szükséges csatolni.
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3.10.Nyilatkozat kapacitást
(Nemleges tartalommal is!)

biztosító

szervezet

igénybevételéről

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az
előírt alkalmassági követelményeknek mely szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is szükséges
csatolni.
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 meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet
és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Csatolni kell az ajánlatban 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.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért. Előbbiek tudomásulvételéről a kapacitást
biztosító szervezet az ajánat részeként nyilatkozni köteles.
Felhívja ajánlatkérő a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésére hivatkozással arra,
miszerint 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. A szerződés teljesítéséhez
szükséges, a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való
szereplésre, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal
vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó alkalmassági feltétel
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 kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat,
amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés
szerinti 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 jogelődnek az alkalmasság
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igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben
igazolja megbízhatóságát.
Ajánlattevő előbbiekre figyelemmel nyilatkozni köteles, hogy a meghatározott
alkalmassági követelmények teljesítésekor támaszkodik-e a Kbt. 65. § (7) bekezdésében
meghatározott szervezet(ek) kapacitására. Pozitív tartalmú nyilatkozat esetén köteles
csatolni a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásra vonatkozó
okirat(ok)at.
3.11.Kapacitást biztosító szervezetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése
szerinti kötelezettségvállalására vonatkozó okirat(ok) (adott
esetben)
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 meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet
és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.
§ (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban 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.
3.12.Nyilatkozat
a
műszaki,
illetve
szakmai
minimumkövetelményeknek való megfelelésről

alkalmassági

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az
előírt alkalmassági követelményeknek megfelel. Az ajánlatban a Kbt. 114. § (2)
bekezdése alapján a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa
igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az
alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti
objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások
benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdés szerinti
felhívására köteles benyújtani.
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3.13.Nyilatkozat a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról
szóló
törvény
szerint
mikro -,
kisvagy
középvállalkozásnak minősülésről Kbt. 66. § (4) bek ezdés alapján
Ajánlattevő a Kbt. 66. § (4) bekezdés alapján külön íven szövegezett nyilatkozatot
köteles ajánlatához csatolni arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e.
3.14.Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásról
Ajánlattevő külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles az ajánlatához csatolni, hogy
az eljárással kapcsolatban az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatását megkapta, azok
előírásait az ajánlata összeállításakor figyelembe vette (nemleges tartalmú nyilatkozatot
is csatolni kell).
3.15.Nyilatkozat üzleti titokról
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
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 a Kbt. 44. §
(1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
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e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem
értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt.
44. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak
és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.
A gazdasági szereplő 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 Kbt. 44. §
(2) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok (így különösen az
árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Ajánlattevő köteles indokolással ellátott nyilatkozatot csatolni ajánlatába arra
vonatkozóan, hogy az ajánlata tartalmaz-e üzleti titkot (ha igen, akkor az ajánlat mely
részében).
3.16.Nyilatkozat összeférhetetlenségről a Kbt. 25. § alapján
Ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő
köteles nyilatkozatot csatolni ajánlatába arra vonatkozóan, hogy vele szemben nem
állnak fenn a Kbt. 25. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi
okok.
A Kbt. 25. § (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának
sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban,
a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-,
piacfelmérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a
közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés
érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást,
b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [Kbt.
28. § (4) bekezdés] vett részt,
c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat)
benyújtásához szükséges árajánlatot kapott,
feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt
vele a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő vagy részvételre jelentkező
részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt.
Az ajánlattevő az eljárásból csak akkor zárható ki, ha közbeszerzési eljárásban részt
vevő gazdasági szereplők esélyegyenlősége más módon nem biztosítható. A kizárást
megelőzően az ajánlatkérő – hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés útján – köteles
biztosítani annak lehetőségét, hogy az érintett gazdasági szereplő bizonyítsa, hogy a
közbeszerzési eljárás előkészítésében való részvétele az esélyegyenlőséget és a verseny
tisztaságát nem sérti, vagy az összeférhetetlenségi helyzetet más módon elhárítsa. Az
összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a gazdasági szereplő által tett
intézkedéseket az ajánlatkérő köteles az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben
ismertetni.
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3.17.Nyilatkozat költség és kockázatviselésről
Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget,
kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie, mely tényről ajánlattevő külön íven
szövegezett nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni. Az eljárás lefolytatásától vagy
kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy
kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
3.18.Nyilatkozat ajánlat oldalszámairól
Ajánlattevő külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni arról,
hogy ajánlata hány számozott oldalból áll.
3.19.Nyilatkozat jogszabályi előírásoknak való megfelelésről
Ajánlattevő külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni, melyben
kijelenti, hogy ajánlata nem tartalmaz olyan igazolást, nyilatkozatot, egyéb okiratot,
mely bármilyen módon jogszabályba, így különösen a Kbt. előírásaiba ütközne.
3.20.Nyilatkozat változásbejegyzésről
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a csatolt cégokmányokban foglaltakhoz képest
van-e a cégbírósághoz benyújtott, de még el nem bírált – és így a cégokmányokban nem
szereplő – változásbejegyzési kérelme. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.
3.21.Nyilatkozat
Étv.
szerinti,
építőipari
kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplésről
Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában, valamint a szerződés teljesítésének
időtartama alatt a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján szerepelnie kell az
Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Erre
vonatkozóan ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkoznia. Ajánlattevő továbbá
köteles nyilatkozni arról is, hogy tudomásul veszi, amennyiben az építőipari kivitelezői
nyilvántartásban a szerződéskötés időpontjában nem szerepel, az Ajánlatkérő a Kbt.
131. § (4) bekezdése alapján úgy tekinti, hogy az ajánlattevő a szerződéstől visszalépett,
és a szerződést a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel köti meg,
amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
3.22. Nyilatkozat felelősségbiztosítási szerződés fennállásáról
Ajánlattevő ajánlatában a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján köteles arról
nyilatkozni, hogy nyertessége esetén, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, legalább
a kivitelezés tényleges véghatáridejét 1 (egy) naptári hónappal meghaladó érvényességi
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idejű,
teljes
körű
építőipari
kivitelezési
tevékenységre
vonatkozó
felelősségbiztosítástkötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, amelynek
legalább 20.000.000,- Ft/káreseményt és 50.000.000,- Ft/év értékű kárösszeget kell
fedeznie. Az ajánlattevőnek felelősségbiztosítási szerződést kell kötni, vagy a meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni a fentiek szerint, és a biztosítási okmányt (eredeti,
vagy közjegyző által hitelesített másolati példányban), valamint a biztosító
nyilatkozatát/(fedezet)igazolását
a
fedezeti
időszakról
(díjrendezettségről)
ajánlatkérőnek átadni a szerződéskötéssel egyidejűleg.
Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az előírt
felelősségbiztosítással rendelkezni. Ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát az ajánlat
részeként köteles benyújtani.
3.23 Árazatlan költségvetés
Az Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja az árazatlan költségvetést, amely az Ajánlattevő
részére irányadó tételeket tartalmazza. Az árazatlan költségvetés tartalmazza a
költségvetés főösszesítőt, a munkanem összesítőt, valamint a munkanemenként tagolt
tételes elszámolást.
Az ajánlatba cégszerűen aláírva (valamint az elektronikus példányhoz szerkeszthető
excel formátumban is) csatolni kell a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként
kiadott költségvetést árazva. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazott
költségvetés a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja szerinti részletes árajánlatnak (szakmai
ajánlatnak) minősül.
3.24.Ajánlattevő nyilatkozata a szerződés teljesítésébe bevonni
kívánt
szakemberről,
nyilatkozat
a
szakember
kamarai
jogosultságáról, valamint a kamarai jogosultságot izgazoló
határozat benyújtása (M.1. alkalmassági minimumkövetelmény , az
ajánlatkérő Kbt .69. § szerinti felhívására benyújtandó )
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján
ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát azon szakember(ek)ről, aki(ke)t be kíván
vonni a teljesítésbe.
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
- a szakember neve,
- annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja.
- amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában már rendelkezik
kamarai nyilvántartásba vétellel - a kamarai nyilvántartási szám és a nyilvántartó
kamara neve, elektronikus elérhetőségi útvonal megjelölése,
- ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai
nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog, valamint azzal a szerződés
teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
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Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez igénybe
venni kívánt MV-M (mélyépítési és mélyépítési műtárgy szakterület) kamarai
jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető, vagy az azzal egyenértékű
végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakember a szerződéskötés
időpontjára, valamint a szerződés teljesítésének időtartama alatt a kamarai
nyilvántartásba vétellel rendelkezni fog. Amennyiben a bemutatott szakember az
ajánlattétel időpontjában már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, a
nyilatkozatban kérjük megjelölni a kamarai nyilvántartási szám és a nyilvántartó
kamara nevét, valamint az elérhetőségi útvonalat. Továbbá ajánlattevő köteles
nyilatkozni arra vonatkozóan is, hogy tudomásul veszi, amennyiben a szerződéskötés
időpontjáig a szerződés teljesítésében bevont szakember az előírt kamarai
jogosultsággal nem rendelkezik, az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján úgy
tekinti, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéstől visszalépett, és a szerződést a második
legkedvezőbb ajánlatott tett ajánlattevővel köti meg, amennyiben őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az
alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti
objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások
benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására
köteles benyújtani.
3.25. Szakember aláírt szakmai önéletrajza és a szakember
rendelkezésre
állási
nyilatkozata
(M.1.
alkalmassági
minimumkövetelmény, az ajánlatkérő Kbt. 69.§ szerinti felhívására
benyújtandó)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel az
ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai
alkalmassága az építési beruházás esetén – figyelemmel annak jellegére, mennyiségére,
rendeltetésére, továbbá arra, hogy az alkalmasságot különösen a szakértelemre,
hatékonyságra, tapasztalatra és megbízhatóságra tekintettel lehet megítélni – igazolható
azoknak a szakember(ek)nek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük,
szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az
ajánlattevő, vagy vezetői végzettségének vagy képzettségének ismertetésével, és
különösen azon személyek végzettségének vagy képzettségének ismertetésével, akik a
beruházásért felelősek, feltéve, hogy ezeket az ajánlatok értékelése során nem értékelik.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő
felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az előírt gyakorlati időnek folyamatosnak kell
lennie. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott
szakember gyakorlati idejébe. Csatolni szükséges a szakember kifejezett nyilatkozatát
arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a
teljesítésben az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a
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teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen
szempontból akadályozná.
A bemutatott szakember alkalmassága megállapítható, ha rendelkezik az MV-M
(Mélyépítési és mélyépítési műtárgy szakterület) jogosultsággal, és a jogosultság
gyakorlására jogosító kamarai határozatot csatolja. Ebben az esetben ajánlatkérő
ajánlattevő alkalmasságát az érvényes kamarai határozat alapján elfogadja, az adott
szakember tekintetében önéletrajz és végzettséget igazoló dokumentum csatolása nem
szükséges, azonban a fentebb részletezett további dokumentumok ajánlatba történő
csatolása kötelező.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az
alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti
objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások
benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására
köteles benyújtani.
3.26.Nyilatkozat
a
referenciákról
(referenciaismertető)
és
referenciaigazolások (M.2. alkalmassági minimumkövetelmény , az
ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására benyújtandó )
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjára és a 23. §-ra
figyelemmel az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 5 (öt) év (60 hónap)
legjelentősebb mélyépítési és/vagy útépítési kivitelezésére (felújtásra és/vagy építésre)
vonatkozó referenciáinak igazolását. (A referenciákat a Korm. rendelet 23. § alapján, az
alkalmassági minimum-követelménynek megfelelően részletezett tartalommal a Korm.
rendelet 22. § (3) bekezdése szerinti igazolás csatolásával kell igazolni.).
Az igazolás(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és
befejező időpontja, év/hónap/nap pontossággal) és helye, a szerződést kötő másik fél, a
beruházás tárgya, mennyisége, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben ajánlatevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a
referenciaigazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia
mely részeit és milyen arányban teljesítette, valamint, hogy milyen értékű
ellenszolgáltatásban részesült.
Ajánlatkérő öt év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi
figyelembe.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként
valósult meg.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján a referenciakövetelményt a
szerződést kötő másik fél által kiadott referencia igazolással kell igazolni.
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A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az
alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti
objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások
benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására
köteles benyújtani.
4. A nyertes ajánlattevő kiválasztása
4.1.Értékelési módszer
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti értékelési módszert alkalmazza,
amely értékelési szempont a legjobb ár-érték arány.
4.2.Értékelési szempontok
4.2.1.Az összesített nettó ajánlati ár 1. értékelési szempont
Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont tekintetében az ajánlattételi felhívás 5.
pontjában nevesített, valamint a dokumentációban részletesen meghatározott Műszaki
leírásban meghatározott feladatokra történő megajánlást értékeli. Ajánlatkérőnek az 1.
értékelési részszempont körében egy olyan összesített nettó ajánlati árat kell megadnia,
amely magában foglalja a kivitelezés teljes körű elvégzésének ellenértékét, valamint az
azzal kapcsolatos valamennyi fizetendő illetéket, egyéb költséget. Ajánlatkérő ezen
értékelési részszempont vonatkozásában fordított arányosítás módszerét alkalmazza az
ajánlatok elbírálása során. Az ÁFA tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályi
rendelkezések az irányadók. Az értékelés 1. részszempontja az egyösszegű nettó ajánlati
ár.
4.2.2.Késedelmi kötbér (%/naptári nap) 2. értékelési részszempont
A 2. értékelési részszempont esetében ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésére
tekintettel meghatározza, hogy az ajánlattevők a nettó ajánlati ár 1 %/naptári napnál
alacsonyabb vállalást nem tehetnek, mivel a nettó ajánlati ár 1 %/naptári napnál
alacsonyabb vállalás esetén az ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek
nyilvánítja, míg a nettó ajánlati ár 5 %/naptári napot az ajánlatkérő a 2. értékelési
résszempont legkedvezőbb szintjének minősíti. Az ennél kedvezőbb vállalásokra
ajánlattevő többletpontra nem jogosult, és a ponthatár felső határával azonos számú
pontot kap.
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4.2.3.
Jótállási
részszempont

idő

vállalása

(hónapokban)

3.

értékelési

A 3. értékelési részszempont esetében ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésére
tekintettel meghatározza, hogy az ajánlattevők 36 hónapnál kevesebb időtartamú
vállalást nem tehetnek, mivel a 36 hónapnál kevesebb időtartamú vállalás esetén az
ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja, míg a 48 hónap vagy
annál hosszabb időtartamú vállalást az ajánlatkérő a 3. értékelési résszempont
legkedvezőbb szintjének minősíti. Az ennél kedvezőbb vállalásokra ajánlattevő
többletpontra nem jogosult, és a ponthatár felső határával azonos számú pontot kap.
4.2.4. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a nagyobb zajjal (zavaró
zajkibocsátással)
járó
tevékenységeket
(aszfaltmarás,
burkolatbontás) a délelőtti órákban (pihenőidőn kívül) végzi?
(igen/nem) 4. értékelési részszempont
A 4. értékelési részszempont a szakmai ajánlattal kapcsolatos vállalásra vonatkozik,
amely az ajánlattevő nyilatkozata alapján megállapítható. Ajánlatkérő a
környezetvédelmi szempontokat érvényesíteni kívánja.
4.3.Pontszámok, értékelési módszer
Értékelési részszempontok
1. Összesített nettó ajánlati ár
(nettó HUF)
2. Késedelmi kötbér vállalt mértéke
(%/naptári nap, min. 1 %/naptári nap,
max. 5%/naptári nap)
3. Jótállási idő vállalása
(hónapokban, min. 36 hónap, max. 48
hónap)
4. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a
nagyobb zajjal (zavaró zajkibocsátással)
járó tevékenységeket (aszfaltmarás,
burkolatbontás) a délelőtti órákban
(pihenőidőn kívül) végzi? (igen/nem)

Súlyszám

Az értékelés
módszere

60

Fordított arányosítás

10

Sima arányosítás

20

Sima arányosítás

10

Pontozás

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa (valamennyi értékelési
szempont esetén) és a pontszámok kiosztásának módszere:
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (K.É. 2016. évi 147. szám; 2016. december
21.) alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése
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során adható pontszám (valamennyi részszempont esetén): alsó határa: 0, felső határa:
100.
Az 1. értékelési szempont esetén a fentebb hivatkozott útmutató 1. számú melléklet 1.
ba) pontja szerinti fordított arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a megajánlások
vonatkozásában vizsgálni fogja, hogy az ajánlati ár a gazdasági észszerűsséggel
összeegyeztethető. Erre figyelemmel kéri ajánlatkérő az árakat meghatározni.
A 2. és 3. értékelési szempont esetén a fentebb hivatkozott útmutató 1. számú
melléklet 1. a) pontja szerinti sima arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.
A 4. értékelési részszempont vonatkozásában ajánlatkérő a fentebb hivatkozott
útmutató 2. számú melléklet A.1. pontja szerinti pontozás értékelési módszerét
alkalmazza: „igen” válasz esetén ajánlattevő 100 pontot, míg „nem” válasz esetén 0
pontot kap.
1. értékelési részszempont esetén:
Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az alábbi képlet alapján:

ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
2. és 3. értékelési részszempont esetén:
Ajánlatkérő a sima arányosítás módszerét alkalmazza az alábbi képlet alapján:

ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
A 4. értékelési részszempont vonatkozásában ajánlatkérő a fentebb hivatkozott útmutató
2. számú melléklet A.1. pontja szerinti pontozás értékelési módszerét alkalmazza:
„igen” válasz esetén ajánlattevő 100 pontot, míg „nem” válasz esetén 0 pontot kap.
Az adott részszempontra adott pontok számát megszorozzuk a mellé rendelt
súlyszámmal, és ezek összege adja meg az Ajánlattevő által elért összesített pontszámot.
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Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a
legkedvezőbb ajánlatott tette és az ajánlata érvényes. (Kbt. 77. § (4) bekezdés)
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MŰSZAKI LEÍRÁS
(Külön dokumentumként is csatolásra kerül)
A 10. SZ. FŐÚTRÓL LEÁGAZÓ, NESZMÉLY – DUNASZENTMIKLÓS KÖZÖTTI
„MELEGESI ÚT” FELÚJÍTÁSAI MUNKÁI
1.MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE
A jelenleg felújításra kerülő aszfaltburkolatú út 1969-70-ben épült. A 10. sz. főút 66+742
kmsz-nél ágazik le és a 3+756 kmsz-ben a 11136 sz. út végszelvényéhez csatlakozik
Dunaszentmiklós lakott területi határánál.
A 2+050 – 2+400 kmsz. között érinti a Hilltop Neszmély Zrt. borászati üzem épületeit. A
0+070 szelvényben keresztezi a Komárom – Esztergom helyi érdekeltségű vasútvonalat.
Az eltelt közel 50 évben a burkolaton összefüggő felújítási munkákat nem végeztek, csak a
már járhatatlan szakaszok kátyúzásának nyomai (aszfalt, zúzottkő, építési törmelék)
fedezhetőek fel.
A meglévő aszfaltburkolat szélessége 3.85 – 5.5 m között változik. Az útpadka teljes
hosszban feltöltődött, szerepét betölteni jelenleg nem tudja.
VÍZELVEZETÉS
A meredek, szerpentines szakaszon a vízelvezető árok beton mederburkolattal készült. A
karbantartás hiánya miatt mára teljesen feliszapolódott. A növényzettel, fákkal benőtt árok
csak nyomokban fedezhető fel.
MŰTÁRGYAK
A 0+231 kmsz-ben lévő - időszakos vízfolyás feletti - 5 m széles nyílású vasbeton híd
szerkezete jó állapotúnak ítélhető meg.
Az út alatt kiépített átereszek az idő folyamán a fenntartás hiánya miatt feliszapolódtak.
FORGALOMTECHNIKA
Az egykor kihelyezett KRESZ táblák elkorrodálódtak, megsérültek.
A vasbeton korlát sok helyen sérült, hiányos, szerepét betölteni jelenlegi állapotában nem
képes.
2.A FELÚJÍTÁSI MUNKÁK ISMERTETÉSE
ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁSA
A meglévő aszfaltburkolatú út szélességi méreteinek változatlanul hagyása mellett az alábbi
beavatkozások készülnek:
-meglévő körülhatárolható egyedi kátyúk melegaszfalttal történő kátyúzása
-teljesen megsemmisült („mozaikosan összerepedt”) pályaszerkezetek bontása, szerkezet
cseréje új alap és aszfalt alapréteg építésével
-felgyűrődött aszfaltburkolat profilmarása
-aszfalt kiegyenlítő-erősítő réteg (AC-11 kötő 50/70) beépítése átlag 4.5 cm vastagságban
Ő S Z Y

É S

Ő S Z Y

K f t .

székhely: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/18.
cégjegyzékszám: Főv. Tvszék Cb. 01-09-196202
tel.: (+36 1) 225-1229; fax: (+36 1) 225-1230

28
-aszfalt kopóréteg készítése AC-11 kopó 50/70 j. aszfaltból 4.5 cm vastagságban
-az útpadka szintrenyesése után 1-1 m szélességben zúzottkő nemesített padka készítése
VASÚTI KERESZTEZÉS
A 0+070 kmsz-ben lévő vasúti keresztezésnél a vasút területén beavatkozás nem történik.
VÍZELVEZETÉS
-meglévő burkolt árok takarítása, növényzet eltávolítása, sérült elemek cseréje,
betongerenda javítása
-szükséges helyeken új földmű „szikkasztó árok” készítése.
MŰTÁRGYAK
-a 0+231 kmsz-ben lévő vasbeton híd korlátjának festése, pályalemezére teljes
szélességben aszfaltréteg felhordása
-a híd alatti meder takarítása, elő-utófenékből a hordalék, növényzet eltakarítása
FORGALOMTECHNIKA
-KRESZ táblák cseréje teljes szakaszon, új táblák kihelyezése.
-Vasbeton korlát bontása után új acél szalagkorlát elhelyezése
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1.SZÁMÚ

MELLÉKLET

FELOLVASÓLAP
„Vállalkozási szerződés keretében Neszmély-Dunaszentmiklós, 0196. hrsz. önkormányzati
közút felújítása”
elnevezésű
közbeszerzési eljárásban
Ajánlattevő
neve:
........................
székhelye:
........................
postacíme:
........................
telefonszáma:
........................
telefaxszáma:
........................
e-mail címe:
........................
Ajánlattevő részéről a jelen közbeszerzési eljárásért felelős személy
neve:
........................
telefonszáma:
........................
telefaxszáma:
........................
e-mail címe:
........................
Ajánlat:
Értékelési szempont
1. Összesített nettó ajánlati ár
(nettó HUF)
2. Késedelmi kötbér vállalt mértéke
(%/naptári nap, min. 1 %/naptári nap, max.
5 %/naptári nap)
3. Jótállási idő vállalása
(hónapokban, min. 36 hónap, max. 48
hónap)
4. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a nagyobb
zajjal (zavaró zajkibocsátással) járó
tevékenységeket (aszfaltmarás,
burkolatbontás) a délelőtti órákban
(pihenőidőn kívül) végzi? (igen/nem)
Kelt: ......................., 2017. .......... napján
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__________________________________
ajánlattevő cégszerű aláírása
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2.SZÁMÚ

MELLÉKLET

AJÁNLATI NYILATKOZAT
Alulírott ........, mint a .......... (cégnév) (székhely: ..........; cégjegyzékszám: ..........)
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott1 a Neszmély Község Önkormányzata (székhely:
2544 Neszmély, Fő út 129.), mint ajánlatkérőnek a „Vállalkozási szerződés keretében
Neszmély-Dunaszentmiklós, 0196. hrsz. önkormányzati közút felújítása” elnevezésű
hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásában az alábbiakról nyilatkozom:
1. Az ajánlattevő adatai:
neve:

..........

címe (székhely, lakóhely):

..........

levelezési cím:

..........

telefonszám:

..........

telefaxszám:

……..

e-mail cím:

..........

2. Közös ajánlattétel:
Közös ajánlattevők adatai:

igen/nem2

neve:

……………………………

címe (székhely, lakóhely):

……………………………

levelezési cím:

……………………………

telefonszám:

……………………………

telefaxszám:

……………………………

e-mail cím:

……………………………

3. Kapcsolattartó adatai:
neve:

........

telefonszám:

..........

telefaxszám:

……..

1

A megfelelő válasz aláhúzandó!
2 A megfelelő válasz aláhúzandó!
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e-mail cím:

..........

Kelt ......................., 2017. .......... napján

_______________________________.......... (cégnév)
........
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)
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3.SZÁMÚ

MELLÉKLET

NYILATKOZAT
A KBT. 66. § (2) BEKEZDÉSE VONATKOZÁSÁBAN
Alulírott ........, mint a .......... (cégnév) (székhely: ..........; cégjegyzékszám: ..........)
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott3 képviselője a Neszmély Község Önkormányzata
(székhely: 2544 Neszmély, Fő út 129.), mint ajánlatkérőnek a „Vállalkozási szerződés
keretében Neszmély-Dunaszentmiklós, 0196. hrsz. önkormányzati közút felújítása”
elnevezésű hirdetmény nélküli nyílt eljárásában úgy nyilatkozom, hogy:
ajánlatot teszünk;
az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és a
formai követelményeknek megfelelően készítettük el és nyújtottuk be az ajánlatunkat;
az ajánlattételi felhívás, és a közbeszerzési dokumentumok feltételeit elfogadjuk,
nyertességünk esetén a szerződést megkötjük és teljesítjük, az általunk kért ellenszolgáltatás
összege megegyezik az ajánlatunkban megajánlott összeggel.
Kelt ......................., 2017. .......... napján

_______________________________.......... (cégnév)
........
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)

3

A megfelelő válasz aláhúzandó!
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4.SZÁMÚ

MELLÉKLET

NYILATKOZAT
KIZÁRÓ OKORA VONATKOZÓAN
I.
Alulírott ……………………………, mint a …………………………………………. (cégnév)
(székhely:………………………….…………………..; cégjegyzékszám: …………………………….)
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott4 képviselője Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) ajánlatkérőnek a „Vállalkozási
szerződés keretében lakásotthon kialakítása az EFOP-2.1.1-16-2016-00018 jelű
pályázatban” elnevezésű közbeszerzési eljárásában ezúton úgy nyilatkozom, hogy
társaságunk nem áll a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1)
bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt.
II.
Továbbá a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rend. 8. § i), valamint a 10. § g) pontjai alapján az alábbi nyilatkozatot teszem:
A társaságunk olyan társaságnak minősül, amelyet a szabályozott tőzsdén5
a) jegyeznek
b) nem jegyeznek
Amennyiben a társaságot a szabályozott tőzsdén nem jegyzik:
Ezúton nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb), valamint rc)-rd)
alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosokkal6
a) rendelkezünk
b) nem rendelkezünk
Amennyiben rendelkeznek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r pont ra)-rb), valamint
rc)-rd) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosokkal:
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) alpontja szerint definiált tényleges
tulajdonosok nevei és állandó lakóhelyei az alábbiak:

4

A megfelelő válasz aláhúzandó!
A megfelelő aláhúzandó
6
A megfelelő aláhúzandó
5

Ő S Z Y

É S

Ő S Z Y

K f t .

székhely: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/18.
cégjegyzékszám: Főv. Tvszék Cb. 01-09-196202
tel.: (+36 1) 225-1229; fax: (+36 1) 225-1230

36
1. Név: ……………..; Állandó lakóhely: ………………………………………….;7
vagy
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont rc) – rd) alpontja szerint definiált tényleges
tulajdonosok nevei és állandó lakóhelyei az alábbiak:
1. Név: ……………..; Állandó lakóhely: ………………………………………….;8
Kelt ......................., 2017. .......... napján
__________________________________
.......... (cégnév)
........
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)

7

Az e helyen szerepeltetendő személyek számához igazodóan a megfelelő számú sor alkalmazandó
8 Az e helyen szerepeltetendő személyek számához igazodóan a megfelelő számú sor alkalmazandó
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5.SZÁMÚ

MELLÉKLET

NYILATKOZAT
ALVÁLLALKOZÓT ÉS KAPACITÁST BIZTOSÍTÓ
SZERVEZETET ÉRINTŐ KIZÁRÓ OKOKRÓL (KBT. 67. § (4)
BEKEZDÉS ÉS A KORM. RENDELET 17. § (2) BEKEZDÉSE
ALAPJÁN)
Alulírott
………………………,
mint
a
…………………………….
(cégnév)
(székhely:………………………………………..; cégjegyzékszám: …………………………………. )
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott9 képviselője a Neszmély Község Önkormányzata
(székhely: 2544 Neszmély, Fő út 129.), mint ajánlatkérőnek a „Vállalkozási szerződés
keretében Neszmély-Dunaszentmiklós, 0196. hrsz. önkormányzati közút felújítása”
elnevezésű hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás során társaságunk a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá
tartozó alvállalkozót, valamint az általunk az alkalmasság igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik a 62. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
Kelt ………………, 2017. …………..napján

_______________________________…………………. (cégnév)
……………….
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)

9

A megfelelő válasz aláhúzandó!
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6.SZÁMÚ

MELLÉKLET

NYILATKOZAT
ALVÁLLALKOZÓK BEVONÁSÁRÓL

Alulírott ........, mint a .......... (cégnév) (székhely: ..........; cégjegyzékszám: ..........)
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott10 képviselője a Neszmély Község Önkormányzata
(székhely: 2544 Neszmély, Fő út 129.), mint ajánlatkérőnek a „Vállalkozási szerződés
keretében Neszmély-Dunaszentmiklós, 0196. hrsz. önkormányzati közút felújítása”
elnevezésű hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásában nyilatkozom, hogy11:

a)a szerződés teljesítésébe az alábbi alvállalkozókat kívánom bevonni:
a közbeszerzésnek a következő részei
teljesítéséhez
kívánunk
alvállalkozót
igénybe venni:
az
ezen
részek neve:
tekintetében
igénybe
venni kívánt és az ajánlat
benyújtásakor már ismert
alvállalkozók
címe
(székhely,
lakcím):

b)a szerződés teljesítéséhez nem kívánok alvállalkozót bevonni.
Kelt ......................., 2017. .......... napján
_______________________________.......... (cégnév)
........
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)
10
11

A megfelelő válasz aláhúzandó!
A megfelelő válasz aláhúzandó!
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7.SZÁMÚ

MELLÉKLET

NYILATKOZAT
KAPACITÁST BIZTOSÍTÓ SZERVEZET BEVONÁSÁRÓL

Alulírott ........, mint a .......... (cégnév) (székhely: ..........; cégjegyzékszám: ..........)
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott12 képviselője a Neszmély Község Önkormányzata
(székhely: 2544 Neszmély, Fő út 129.), mint ajánlatkérőnek „Vállalkozási szerződés
keretében Neszmély-Dunaszentmiklós, 0196. hrsz. önkormányzati közút felújítása”
elnevezésű hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásában nyilatkozom, hogy13:
a)az előírt alkalmassági követelményeknek az alábbi szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva kívánunk megfelelni:
név:
címe (székhely, lakcím):
az eljárást megindító felhívás
vonatkozó
pontjának
megjelölésével
azon
alkalmassági
követelmény
vagy követelmények, amelynek
igazolása
érdekében
az
ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező
ezen
szervezet
erőforrására vagy arra is
támaszkodik:

b)az előírt alkalmassági követelményeknek nem kívánunk más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva megfelelni.
Kelt ......................., 2017. .......... napján
_______________________________
12
13

A megfelelő válasz aláhúzandó!
A megfelelő válasz aláhúzandó!
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……………............ (cégnév)
..............................
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)
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8.

SZÁMÚ MELLÉKLET

NYILATKOZAT
ALKALMASSÁGI MINIMUMKÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ
MEGFELELÉSRŐL
Alulírott
………………………,
mint
a
…………………………….
(cégnév)
(székhely:………………………………………..;
cégjegyzékszám:
………………………………….) cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott14 képviselője a
Neszmély Község Önkormányzata (székhely: 2544 Neszmély, Fő út 129., a továbbiakban:
ajánlatkérő), mint ajánlatkérőnek a „Vállalkozási szerződés keretében NeszmélyDunaszentmiklós, 0196. hrsz. önkormányzati közút felújítása” elnevezésű közbeszerzési
eljárásában nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás 14. pontjában előírt M.1. és M.2.
műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek társaságunk teljes
mértékben megfelel, az előírt alkalmassági minimumkövetelmények teljesülnek.
Kelt ………………, 2017. ………………napján
_______________________________
…………………. (cégnév)
……………….
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)

14

A megfelelő válasz aláhúzandó!
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9.SZÁMÚ

MELLÉKLET

NYILATKOZAT
A KBT. 66. § (4) BEKEZDÉSE VONATKOZÁSÁBAN
Alulírott ........, mint a .......... (cégnév) (székhely: ..........; cégjegyzékszám: ..........)
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott15 képviselője a Neszmély Község Önkormányzata
(székhely: 2544 Neszmély, Fő út 129.), mint ajánlatkérőnek a „Vállalkozási szerződés
keretében Neszmély-Dunaszentmiklós, 0196. hrsz. önkormányzati közút felújítása”
elnevezésű hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásában úgy nyilatkozom, hogy16:
a)

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény 3. §-a szerint
________________________________
vállalkozásnak minősül.

b)

nem minősül a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.
évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak.

Kelt ......................., 2017. .......... napján

_______________________________..........(cégnév)
........
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)

15
16

A megfelelő válasz aláhúzandó!
A megfelelő válasz aláhúzandó!
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10.SZÁMÚ

MELLÉKLET

NYILATKOZAT
KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁSRÓL

Alulírott ........, mint a .......... (cégnév) (székhely: ..........; cégjegyzékszám: ..........)
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott17 képviselője a Neszmély Község Önkormányzata
(székhely: 2544 Neszmély, Fő út 129.), mint ajánlatkérőnek a „Vállalkozási szerződés
keretében Neszmély-Dunaszentmiklós, 0196. hrsz. önkormányzati közút felújítása”
elnevezésű hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásában úgy nyilatkozom, hogy18:

nem kértünk és nem kaptunk kiegészítő tájékoztatást

a)
b)

az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatását megkaptuk és az ajánlat összeállításakor
figyelembe vettük.

Kelt ......................., 2017. .......... napján

_______________________________.......... (cégnév)
........
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)

17
18

A megfelelő válasz aláhúzandó!
A megfelelő válasz aláhúzandó!
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11.SZÁMÚ

MELLÉKLET

NYILATKOZAT
ÜZLETI TITOKRÓL

Alulírott ........, mint a .......... (cégnév) (székhely: ..........; cégjegyzékszám: ..........)
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott19 képviselője a Neszmély Község Önkormányzata
(székhely: 2544 Neszmély, Fő út 129.), mint ajánlatkérőnek a „Vállalkozási szerződés
keretében Neszmély-Dunaszentmiklós, 0196. hrsz. önkormányzati közút felújítása”
elnevezésű hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásában úgy nyilatkozom, hogy a
benyújtott ajánlatunk20:
a)

üzleti titkot nem tartalmaz.

b)

a Kbt. 44. § (1) bekezdés alapján az ajánlatunk következő adatai minősülnek üzleti
titoknak:
…………………………
Indokolás (az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen
módon okozna számára aránytalan sérelmet):
…………………………

Kelt ......................., 2017. .......... napján

_______________________________.......... (cégnév)
........
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)

19
20

A megfelelő válasz aláhúzandó!
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12.SZÁMÚ

MELLÉKLET

NYILATKOZAT
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRŐL

Alulírott ........, mint a .......... (cégnév) (székhely: ..........; cégjegyzékszám: ..........)
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott21 képviselője a Neszmély Község Önkormányzata
(székhely: 2544 Neszmély, Fő út 129.), mint ajánlatkérőnek a „Vállalkozási szerződés
keretében Neszmély-Dunaszentmiklós, 0196. hrsz. önkormányzati közút felújítása”
elnevezésű, hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásában nyilatkozom, hogy
társaságunkkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 25. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott
összeférhetetlenségi okok.
Kelt ......................., 2017. .......... napján

_______________________________.......... (cégnév)
........
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)

21

A megfelelő válasz aláhúzandó!
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13.SZÁMÚ

MELLÉKLET

NYILATKOZAT
KÖLTSÉGEKRŐL, KOCKÁZATRÓL

Alulírott
………………………,
mint
a
…………………………….
(cégnév)
(székhely:………………………………………..;cégjegyzékszám:……………………………………)
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott22 képviselője a Neszmély Község Önkormányzata
(székhely: 2544 Neszmély, Fő út 129.), mint ajánlatkérőnek a „Vállalkozási szerződés
keretében Neszmély-Dunaszentmiklós, 0196. hrsz. önkormányzati közút felújítása”
elnevezésű közbeszerzési eljárásában tudomásul veszem, hogy az ajánlatunk elkészítésével és
benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie, továbbá
az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül az ajánlatkérő semmiféle módon nem
tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
Kelt:......................., 2017. .......... napján

_______________________________…………………. (cégnév)
……………….
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)

22

A megfelelő válasz aláhúzandó!

Ő S Z Y

É S

Ő S Z Y

K f t .

székhely: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/18.
cégjegyzékszám: Főv. Tvszék Cb. 01-09-196202
tel.: (+36 1) 225-1229; fax: (+36 1) 225-1230
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14.SZÁMÚ

MELLÉKLET

NYILATKOZAT
AJÁNLAT OLDALSZÁMÁRÓL

Alulírott ........, mint a .......... (cégnév) (székhely: ..........; cégjegyzékszám: ..........)
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott23 képviselője a Neszmély Község Önkormányzata
(székhely: 2544 Neszmély, Fő út 129.), mint ajánlatkérőnek a „Vállalkozási szerződés
keretében Neszmély-Dunaszentmiklós, 0196. hrsz. önkormányzati közút felújítása”
elnevezésű hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásában nyilatkozom, hogy a benyújtott
ajánlatunk
….……..
számozott oldalt tartalmaz.
Kelt ......................., 2017. .......... napján

_______________________________.......... (cégnév)
........
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)

23

A megfelelő válasz aláhúzandó!
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K f t .

székhely: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/18.
cégjegyzékszám: Főv. Tvszék Cb. 01-09-196202
tel.: (+36 1) 225-1229; fax: (+36 1) 225-1230
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15.SZÁMÚ

MELLÉKLET

NYILATKOZAT
JOGSZABÁLYBA ÜTKÖZŐ OKIRAT HIÁNYÁRÓL
Alulírott
………………………,
mint
a
…………………………….
(cégnév)
(székhely:………………………………………..;
cégjegyzékszám:
24
……………………………………….) cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője a
Neszmély Község Önkormányzata (székhely: 2544 Neszmély, Fő út 129.), mint
ajánlatkérőnek a „Vállalkozási szerződés keretében Neszmély-Dunaszentmiklós, 0196. hrsz.
önkormányzati közút felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárásában úgy nyilatkozom,
hogy az ajánlatunk nem tartalmaz olyan igazolást, nyilatkozatot, amely bármilyen módon
jogszabályba, így különösen a Kbt. előírásaiba ütközik.

Kelt ......................., 2017. .......... napján

_______________________________…………………. (cégnév)
……………….
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)

24

A megfelelő válasz aláhúzandó!
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K f t .

székhely: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/18.
cégjegyzékszám: Főv. Tvszék Cb. 01-09-196202
tel.: (+36 1) 225-1229; fax: (+36 1) 225-1230
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16.SZÁMÚ

MELLÉKLET

NYILATKOZAT
VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL

Alulírott ........, mint a .......... (cégnév) (székhely: ..........; cégjegyzékszám: ..........)
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott25 képviselője a Neszmély Község Önkormányzata
(székhely: 2544 Neszmély, Fő út 129.), mint ajánlatkérőnek a „Vállalkozási szerződés
keretében Neszmély-Dunaszentmiklós, 0196. hrsz. önkormányzati közút felújítása”
elnevezésű hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásában úgy nyilatkozom, hogy az
ajánlatkérő által hozzáférhető cégokmányokhoz képest:26:
a)

nem nyújtottunk be el nem bírált változásbejegyzési kérelmet a cégbírósághoz.

b)

mellékelten csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Kelt ......................., 2017. .......... napján

_______________________________.......... (cégnév)
........
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)

25
26

A megfelelő válasz aláhúzandó!
A megfelelő rész aláhúzandó!
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székhely: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/18.
cégjegyzékszám: Főv. Tvszék Cb. 01-09-196202
tel.: (+36 1) 225-1229; fax: (+36 1) 225-1230
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17.SZÁMÚ

MELLÉKLET

NYILATKOZAT
ÉTV. SZERINTI, ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI
TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK NÉVJEGYZÉKÉBEN VALÓ
SZEREPLÉSRŐL

Alulírott
………………………,
mint
a
…………………………….
(cégnév)
(székhely:………………………………………..;
cégjegyzékszám:
27
……………………………………….) cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője a
Neszmély Község Önkormányzata (székhely: 2544 Neszmély, Fő út 129.), mint
ajánlatkérőnek a „Vállalkozási szerződés keretében Neszmély-Dunaszentmiklós, 0196. hrsz.
önkormányzati közút felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárásában nyilatkozom, hogy a
szerződéskötés időpontjában, valamint a szerződés teljesítésének időtartama alatt az Étv.
szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelni fogok.

Továbbá tudomásul veszem, hogy amennyiben a szerződéskötés időpontjáig az előírt
feltételnek nem felelek meg, az Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján úgy tekinti,
hogy az ajánlattevő a szerződéstől visszalépett, és a szerződést a második legkedvezőbb
ajánlatot tett ajánlattevővel köti meg, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte.
Kelt ......................., 2017. .......... napján

_______________________________…………………. (cégnév)
……………….
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)

27

A megfelelő válasz aláhúzandó!
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székhely: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/18.
cégjegyzékszám: Főv. Tvszék Cb. 01-09-196202
tel.: (+36 1) 225-1229; fax: (+36 1) 225-1230
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18.SZÁMÚ

MELLÉKLET

NYILATKOZAT
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS FENNÁLLÁSÁRÓL

Alulírott ........, mint a .......... (cégnév) (székhely: ..........; cégjegyzékszám: ..........)
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott28 képviselője úgy nyilatkozom, hogy a Neszmély
Község Önkormányzata (székhely: 2544 Neszmély, Fő út 129.), mint ajánlatkérőnek a
„Vállalkozási szerződés keretében Neszmély-Dunaszentmiklós, 0196. hrsz. önkormányzati
közút felújítása” elnevezésű hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásban nyertességünk
esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára legalább a kivitelezés tényleges véghatáridejét 1 (egy) naptári hónappal
meghaladó érvényességi idejű, teljeskörű építőpari kivitelezési tevékenységre vonatkozó
felelősségbiztosítást kötünk, amelynek legalább 20.000.000,- Ft/káreseményt és 50.000.000,Ft/év értékű kárösszeget kell fedeznie, vagy a meglévő felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük.
Továbbá nyilatkozunk, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt az előírt
felelősségbiztosítással rendelkezni fogunk.

Tudomásul vesszük, hogy a felelősségbiztosítás meglétét igazoló biztosítási okmányt (eredeti,
vagy közjegyző által hitelesített másolati példányban), valamint a biztosító
nyilatkozatát/(fedezet)igazolását a fedezeti időszakról (díjrendezettségről) a szerződéskötéssel
egyidejűleg ajánlatkérőnek át kell adni.
Kelt ......................., 2017. .......... napján

_______________________________.......... (cégnév)
........
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)

28

A megfelelő válasz aláhúzandó!
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székhely: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/18.
cégjegyzékszám: Főv. Tvszék Cb. 01-09-196202
tel.: (+36 1) 225-1229; fax: (+36 1) 225-1230
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19.

SZÁMÚ MELLÉKLET

NYILATKOZAT
A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉBEN BEVONNI KÍVÁNT
SZAKEMBERRŐL ÉS A SZAKEMBER KAMARAI NYILVÁNTARTÁSBA
VÉTELÉRŐL

Alulírott
………………………,
mint
a
…………………………….
(cégnév)
(székhely:………………………………………..;
cégjegyzékszám:
……………………………………….) cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott29 képviselője
Neszmély Község Önkormányzata (székhely: 2544 Neszmély, Fő út 129.), mint
ajánlatkérőnek a „Vállalkozási szerződés keretében Neszmély-Dunaszentmiklós, 0196. hrsz.
önkormányzati közút felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárásában nyilatkozom, hogy a
szerződés teljesítéséhez az alább megjelölt szakembert kívánom igénybe venni, aki, mint az
MV-M (mélyépítési és mélyépítési műtárgy szakterület) kamarai jogosultsággal rendelkező
felelős műszaki vezető a szerződéskötés időpontjára, valamint a szerződés teljesítésének
időtartama alatt a kamarai nyilvántartásba vétellel rendelkezni fog.
A szerződés teljesítéséhez az alábbi szakembert kívánom igénybe venni:
-Szakember neve:
-A pozíció megjelölése, amelybe bevonni kívánom:
A szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt MV-M (mélyépítési és mélyépítési műtárgy
szakterület) kategóriájú felelős műszaki vezető a kamarai nyilvántartásba vétellel már
rendelkezik:
-Kamarai nyilvántartási szám:
-Nyilvántartó kamara neve:
-Kamarai jogosultság elérésének útvonala:
Továbbá tudomásul veszem, hogy amennyiben a szerződéskötés időpontjáig a szerződés
teljesítésébe bevonni kívánt szakember az előírt kamarai jogosultsággal nem rendelkezik, az
ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján úgy tekinti, hogy a nyertes ajánlattevő a
szerződéstől visszalépett, és a szerződést a második legkedvezőbb ajánlatott tett ajánlattevővel
köti meg, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
Kelt: ......................., 2017. .......... napján
_______________________________
…………………. (cégnév)
……………….
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)
29

A megfelelő válasz aláhúzandó!
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székhely: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/18.
cégjegyzékszám: Főv. Tvszék Cb. 01-09-196202
tel.: (+36 1) 225-1229; fax: (+36 1) 225-1230
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20.SZÁMÚ

MELLÉKLET

NYILATKOZAT
A REFERENCIÁKRÓL
Aluljegyzett ……………………………… (székhely:………………………………………..; cégjegyzékszám:……………………….;
képviseli:………………………………….), mint ajánlattevő/ közös ajánlattevő/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet az
eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 60 hónapban (5 év) az alábbi közbeszerzés tárgya szerinti [mélyépítési
és/vagy útépítési kivitelezési (felújítás és/vagy építés)] szolgáltatásokat teljesítette:
A felhívásban
előírt alkalmassági
követelmény,
melynek az adott
referenciával meg
kíván felelni

Szerződést kötő
másik fél
(neve,
székhelye,
telefonszáma)

Teljesítés ideje
(kezdési és
befejezési
határidő év,
hónap, naptári
nap
pontossággal)

Építési
beruházás
rövid
ismertetése

Ellenszolgáltatás
összege (nettó Ft)

Kelt ………………, 2017. …………………napján
_______________________________
.......... (cégnév)
........
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)
Ő S Z Y

É S
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K f t .

székhely: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/18.
cégjegyzékszám: Főv. Tvszék Cb. 01-09-196202
tel.: (+36 1) 225-1229; fax: (+36 1) 225-1230

Teljesítés az
előírásoknak és
a szerződésnek
megfelelően
történt-e?

Saját
teljesítés
mértéke
(%-ban)
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21.SZÁMÚ

MELLÉKLET

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS
(KÜLÖN MELLÉKLETBEN)
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K f t .

székhely: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/18.
cégjegyzékszám: Főv. Tvszék Cb. 01-09-196202
tel.: (+36 1) 225-1229; fax: (+36 1) 225-1230
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S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T
/ M e l l é k e l t e n
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székhely: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/18.
cégjegyzékszám: Főv. Tvszék Cb. 01-09-196202
tel.: (+36 1) 225-1229; fax: (+36 1) 225-1230

