Ajánlatkérési dokumentáció
Dunamelléki Református Egyházkerület,
mint ajánlatkérő által indított,
a Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a 115.§ szerinti
nyílt közbeszerzési eljárásban

„A Ceglédi Református Általános Iskola főépületének
energetikai korszerűsítése”

2017.

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

A Ceglédi Református Általános Iskola főépületének energetikai korszerűsítése

TARTALOMJEGYZÉK
I. fejezet ................................................................................................................................................... 4
ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE ................................................................................. 4
1. A közbeszerzési eljárás lefolytatásának ütemterve: ........................................................................ 4
2. Az ajánlati részvétel költségeiről: ................................................................................................... 4
3. A többváltozatú ajánlat lehetőségéről: ............................................................................................ 4
4. Kiegészítő tájékoztatás kéréséről: ................................................................................................... 5
5. Ajánlatok benyújtásának követelményeiről: ................................................................................... 6
6. Hiánypótlásról és felvilágosítás kérésről ....................................................................................... 10
7. A számítási hiba javítása és az irreális ajánlati elem .................................................................... 10
8. Az ajánlatok értékelése (minden részajánlati körben érvényes előírás) ........................................ 11
9. A szerződéskötésről....................................................................................................................... 12
10. Egyéb tudnivalók, előírások ........................................................................................................ 12
II. fejezet ................................................................................................................................................ 29
NYOMTATVÁNYOK, NYILATKOZATMINTÁK ........................................................................... 29
AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IRATOK ............................................................................................. 30
1. számú nyomtatvány ....................................................................................................................... 31
2. számú nyomtatvány ....................................................................................................................... 32
3. számú nyomtatvány „A” változat .................................................................................................. 33
3. számú nyomtatvány „B” változat .................................................................................................. 34
4. számú nyomtatvány ....................................................................................................................... 36
5. számú nyomtatvány ....................................................................................................................... 39
6. számú nyomtatvány ....................................................................................................................... 40
7. számú nyomtatvány ....................................................................................................................... 41
8. számú nyomtatvány ....................................................................................................................... 42
9. számú nyomtatvány ....................................................................................................................... 43
10. számú nyomtatvány ..................................................................................................................... 44
11. számú nyomtatvány ..................................................................................................................... 45
12. számú nyomtatvány ..................................................................................................................... 46
13. számú nyomtatvány ..................................................................................................................... 47
14. számú nyomtatvány ..................................................................................................................... 48
15. számú nyomtatvány ..................................................................................................................... 49
16. számú nyomtatvány ..................................................................................................................... 50

2

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

A Ceglédi Református Általános Iskola főépületének energetikai korszerűsítése

III. fejezet .............................................................................................................................................. 52
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) ........................................................................................ 52
IV. fejezet .............................................................................................................................................. 53
AJÁNLATKÉRÉSI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ .......................................................................... 53
1. Általános műszaki információk ......................................................................................................... 53
2. A dokumentáció ................................................................................................................................ 58

3

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

A Ceglédi Református Általános Iskola főépületének energetikai korszerűsítése

I. fejezet
ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE
Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az Ajánlattételi felhívásban foglaltakat, a
dokumentáció a felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes
egészében elfogadja a 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (továbbiakban Kbt.) és
kapcsolódó Kormányrendeletek előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített
felhívás és dokumentáció összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául.
Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat az Ajánlattételi felhívás,
az Ajánlatkérési dokumentáció szerint a Kbt. előírásai alapján és egyéb jogszabályi rendelkezések együttes figyelembevételével készítsék el.
1. A közbeszerzési eljárás lefolytatásának ütemterve:
a) Ajánlattételi határidő: ......................... 2017. július 3 -án 10:00 óra
b) Ajánlatok bontása: .............................. 2017. július 3 -án 10:00 óra
c) Az eljárásról készült írásbeli összegezés kiküldésének tervezett időpontja: a Kbt.
81.§ (11) bekezdése szerinti ajánlati kötöttségnek az időtartamán belül.
d) A szerződéskötés tervezett időpontja: legkésőbb a Kbt. 131.§ (5) bekezdése szerinti
ajánlati kötöttségnek a meghosszabbított időtartamán belül, azaz az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított 60. napon belül.
2. Az ajánlati részvétel költségeiről:
Az Ajánlattételi felhívás X.9) pontjában meghatározottak alapján az ajánlattevő ajánlattételi
dokumentációja elkészítésének és az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatosan
felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie.
Az ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel
kapcsolatban, az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül.
Az ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlat nem igényelhető vissza.
3. A többváltozatú ajánlat lehetőségéről:
Az Ajánlattételi felhívás J.) pontjában meghatározottak szerint Ajánlatkérő többváltozatú
ajánlatot nem fogad el, azaz a jelen közbeszerzési eljárásban alternatív ajánlat nem tehető. A
kiadott műszaki dokumentációban leírtaktól eltérő műszaki megoldásra ajánlat nem tehető. Ez
a megkötés nem vonatkozik a műszaki dokumentációban a tervezők által – esetlegesen, az
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egyértelmű és közérthető meghatározás érdekében – használt gyártmány,- márka,- típusnevekkel jellemezett tételekre. Ajánlatkérő elfogadja az azoktól eltérő anyagokat, gyártmányokat, amennyiben azok tulajdonságai a megnevezetteknél nem gyengébb minőségűek és használati értékük legalább azokkal egyenértékű, összhangban az ajánlattételi felhívás X.17) pontjának f) alpontjában leírtakkal.
4. Kiegészítő tájékoztatás kéréséről:
4.1. 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 az Ajánlattételi felhívás A.2)
pontjában meghatározott címen.
Ajánlatkérő – a faxolás során esetlegesen keletkező olvashatósági problémák megelőzése érdekében – a kérdések megküldését minden esetben e-mail –ben is kéri az Ajánlattételi felhívás A.2) pontjában meghatározott címre. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a
kiegészítő tájékoztatás kérése esetében az e-mail tárgya rovatban mindenképpen tüntessék
fel az eljárás nevét.
Ajánlatkérő a tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben megadja. (Kbt.
114.§ (6) bekezdés)
Ajánlatkérő az esélyegyenlőség biztosítása mellett a tájékoztatás teljes tartalmát az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi, illetőleg részükre megküldi.
4.2. Az Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevő figyelmét felhívja arra, hogy a közbeszerzési
eljárás folyamán csak és kizárólag írásban tehető meg mindenfajta közlés, észrevétel, vagy
tájékoztatás.
4.3. Helyszíni konzultáció
Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében a Kbt. 56.§ (6) bekezdésében foglaltak szerinti kiegészítő tájékoztatást ad helyszíni konzultáció formájában.
A konzultáció találkozási helyszíne:
Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda
2700 Cegléd, Szabadság tér 4. I. emelet, 8. terem, Könyvtár
Időpontja: 2017. június 29 –én 10 óra 00 perc
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A helyszíni konzultáció során mód nyílik a kivitelezés helyszínének megtekintésére, illetve
arra, hogy az Ajánlattevők írásban kiegészítő tájékoztatást kérjenek.
A helyszíni konzultációról Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amely jegyzőkönyvet – a konzultáció napjától számítva – öt napon belül megküld valamennyi Ajánlattevőnek, valamint az
Ajánlattevők számára egyben hozzáférhetővé teszi a Kbt. 56.§ (6) bekezdése szerint.
5. Ajánlatok benyújtásának követelményeiről:
5.1. Formai követelmények
Az ajánlatokat az Ajánlattételi felhívás X.) Egyéb információk; X.14) pontjában leírtak szerint
kell benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja valamennyi Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a papír alapú és az elektronikus másolati ajánlati példányt közös csomagba kell tenni, mely sérülésmentesen nem bontható módon kell összefogja az ajánlati példányokat.
Az ajánlati példányok közös, sérülésmentesen nem bontható csomagolását úgy kell elkészíteni, hogy az óvja az ajánlati példányokat, azokat csak a csomagoláson látható fizikai sérülés
árán lehessen a csomagból kivenni, vagy azokba csak a csomagoláson látható fizikai sérülés
árán lehessen betekinteni. Ez biztosítja, hogy az ajánlatok tartalmát azoknak a bontásáig ne
lehessen megismerni.
A Kbt. 66.§ (1) bekezdése meghatározza, hogy az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően
kell elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérő az ajánlatok formai követelményeit az alábbiak
szerint írja elő:
a) Az ajánlat papír alapú eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a
zsinórvégeket összekötni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához
rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak
alá kell írnia (esetleg kézjegyével ellátnia), úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás
(kézjegy) legalább egy része a matricán legyen; a bélyegző lenyomatot, vagy az aláírást (kézjegyet) úgy kell elhelyezni, hogy egyik oldalról se lehessen a matricát felfejtve a zsinórt látható eltérés nélkül szabaddá tenni.
b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat
nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B
oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen
6
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azonosítható és az iratok helyére a Kbt. 71. § alkalmazása esetén egyértelműen lehet
hivatkozni.
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
d) Az ajánlatot az Ajánlattételi felhívás X.14) pontjában meghatározottak szerint egy
papír alapú eredeti és egy – a papír alapú példánnyal tartalmát tekintve mindenben
megegyező – elektronikus másolati példányban kell beadni.
e) Az ajánlattevő(k)nek és az ajánlatban nyilatkozatot benyújtó szervezet(ek)nek (az
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek, valamint adott esetben a Kbt. 66.§ (6) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó(k)nak) az ajánlatban lévő, minden általuk készített nyilatkozatát alá kell írnia az adott gazdasági szereplőnél cégképviseletre jogosult(ak)nak, vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) erre a cégképviseletre jogosult személy(ek)től közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást kaptak. Magát a meghatalmazást is csatolni kell az
ajánlatba..
f) 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.
g) Az elektronikus másolati példány adathordozója lehet – ajánlattevő szabad választása szerint – többek között CD lemez, DVD lemez, pendrive, memória kártya.
5.2. Tartalmi követelmények
Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárás és az
értékelés lebonyolításának megkönnyítése érdekében az ajánlat összeállítása során tartsák be
az alábbi sorrendet
Az ajánlatban benyújtandó iratok:
1.)

Fedőlap

2.)

Tartalomjegyzék

Az Ajánlattevő nyilatkozatai:

3.)

Felolvasólap (részajánlati körönként külön)

4.)

Ajánlattételi nyilatkozat az ajánlattevő részéről (a Kbt. 66.§ (2) bekezdése
alapján) (részajánlati körönként külön)

5.)

Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bekezdése szerint (A vagy B változat) (részajánlati
körönként külön)
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6.)

Nyilatkozat(ok) a kizáró okok tekintetében

Egyéb információk:

7.)

Aláírási címpéldány(ok) vagy ezzel egyenértékű okmány(ok)

8.)

Nyilatkozat(ok) folyamatban lévő változás bejegyzésről, amennyiben ilyen
van, az ennek bejelentéséről szóló iratok

9.)

Nyilatkozat arról, hogy az Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e.

10.)

Nyilatkozat a felelősségbiztosításról (részajánlati körönként külön)

11.)

Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy a kivitelezés során az építőipari
kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében kell szerepeljenek

12.)

Ajánlattevő nyilatkozata a szerződés teljesítésében részt vevő felelős műszaki
vezető megnevezésével, a névjegyzéki szám és jogosultsági kategória, valamint a felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalat megadásával.
(részajánlati körönként külön)

13.)

A szerződés teljesítésében részt vevő felelős műszaki vezető jogosultságának
igazolása (részajánlati körönként külön)

14.)

A szerződés teljesítésében részt vevő felelős műszaki vezetőként megnevezett
személy által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz

15.)

A szerződés teljesítésében részt vevő felelős műszaki vezetőként megnevezett
személy által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat

16.)

Nyilatkozat a teljesítési biztosíték rendelkezésére bocsátásáról (részajánlati körönként külön)

17.)

Közös ajánlattétel esetén az Ajánlattevők megállapodása (adott esetben) (részajánlati körönként külön)

18.)

Ajánlattevői adatlap (közös ajánlattevők esetében külön – külön)

19.)

Nyilatkozat az üzleti titokról (adott esetben)

20.)

Egyéb iratok

Szakmai ajánlat:

21.)

Tételes árazott költségvetés (melynek tartalmaznia kell a munkanemi összesítőket és a költségvetési főösszesítőt) (részajánlati körönként külön)
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5.3. Az Ajánlattevőnek az ajánlat elkészítése során figyelemmel kell lennie az Ajánlatkérési
dokumentációban meghatározott tartalmi követelményekre.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a Felolvasólapon tegyék
meg!
A Kbt. 66.§ (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.§ (4) bekezdés szerinti információkat [az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az Ajánlattételi
felhívás L.) pontjában meghatározott értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek].
Az ajánlatba részajánlati körönként 1 db felolvasólapot kell becsatolni, de csak arra a részajánlati körre kell a felolvasólapot becsatolni, amely részajánlati körben ajánlattevő ajánlatot
kíván tenni. A felolvasólapon fel kell tüntetni, hogy mely részajánlati körre vonatkozik.
Ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor a Kbt. 66.§ (5) bekezdése szerinti Felolvasólapon szereplő értékeket olvassa fel és rögzíti a bontási jegyzőkönyvbe.
5.4 Az árajánlat elkészítése során az Ajánlattevők az alábbi szempontokra legyenek tekintettel (minden részajánlati körben érvényes előírás):
a) Az Ajánlattevőnek rögzített, a befejezés időpontjára prognosztizált, fix átalányárra
kell ajánlatot tennie.
b) A rögzített átalányár a jelen Ajánlatkérési dokumentációban előírt munkák egészének – minden egyéb munkával, teljesen készen – végrehajtása ellenében jár.
c) Az ajánlati árnak a jelen Ajánlatkérési dokumentációban előírt munkák teljesítéséhez szükséges minden költséget magában kell foglalnia, az ajánlati áron kívül egyéb
költségek a későbbiekben nem érvényesíthetők.
d) Az Ajánlattevő felel a projekt elvégzéséhez ténylegesen szükséges munkamennyiségek ellenőrzéséért.
e) Az ajánlatban szereplő összegeket pozitív egész számmal és magyar forintban kell
megadni.
f) Az Ajánlattevő által esetlegesen fizetendő összes illetéket, adót, járulékot és egyéb
összeget szerepeltetni kell az Ajánlattevő által adott árban. (Kivéve az áfa összeget,
amely külön sorban kerül feltüntetésére.)
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g) Az Ajánlattevőnek ajánlatához a tételes árazott költségvetésen kívül csatolnia kell a
beárazott munkanemi összesítőket és a költségvetési főösszesítőt.
h) Ajánlatkérő a fizetési feltételeket az Ajánlattételi felhívás I.) pontjában határozta
meg.
i) Ajánlatkérő 1 db előlegbekérő és 1 db végszámla benyújtására biztosít lehetőséget.
j) Az előlegbekérő a nettó vállalkozói díj 20%-áról nyújtható be. Az előleg elszámolása a végszámlában történik, azaz a végszámla végösszege = a vállalkozó díjból levonva az előleg összege.
k) Végszámla benyújtásának feltétele a műszaki átadás – átvételi eljárás sikeres lezárása.
l) A számlák ellenértékét Megrendelő az igazolt teljesítést követően kiállított számlák
ellenében, átutalással teljesíti. A teljesítést igazoló okiratok minden esetben a számla
mellékletét kell, hogy képezzék. A teljesítést az ajánlatkérő műszaki ellenőre és a
vállalkozási szerződésben megnevezett megbízottja együttesen igazolja.
m) A műszaki átadás – átvételi eljárásra vonatkozó szabályokat Ajánlatkérő a Vállalkozási szerződés tervezetében részletesen meghatározta.
6. Hiánypótlásról és felvilágosítás kérésről
6.1. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (1) bekezdésben meghatározottak szerint az összes ajánlattevő
számára a hiánypótlás lehetőségét azonos feltételekkel biztosítja.
A hiányok pótlására a Kbt. 71. § rendelkezései az irányadóak.
6.2. Az Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról, a hiánypótlási
határidőről egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes ajánlattevőt.
6.3. A Kbt. 71.§ (10) bekezdésben előírtak alapján az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról,
hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása a Kbt. 71.§ -ban foglaltaknak megfelel. A
Kbt. 71.§ (3) vagy (8)-(9) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, ajánlatkérő
kizárólag az eredeti ajánlati példányt veszi figyelembe venni az elbírálás során.
7. A számítási hiba javítása és az irreális ajánlati elem
7.1. A Kbt. 71.§ (11) bekezdésének előírása alapján, ha az ajánlatban az ajánlatkérő az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve szá-
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mítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló adatot. A számítási hiba javításáról ajánlatkérő az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja.
7.2. Az ajánlatkérő a Kbt. 72.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a
megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz
az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan
értékelésre kerülő eleme tekintetében.
8. Az ajánlatok értékelése (minden részajánlati körben érvényes előírás)
8.1. Az Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívás L.) pontjában értékelési szempontként a legjobb
ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztását határozta meg. A részszempontok és súlyszámaik a felhívás L.1) pontjában lettek rögzítve. Ajánlatkérő a részszempontonként adható
pontszámot a felhívás L.2) pontjában 1 – 10 pontban határozta meg.
Az értékelés az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21 –i
keltezésű a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában) VI.
fejezet: A ponthatárok közötti pontkiosztás módszerei, részletesen az 1. számú melléklet „A”
szakasz: A relatív értékelési módszerek, 1. pont: Az arányosítás, ba) alpontja szerinti fordított
arányosítással történik, míg a 2. és 3. részszempont esetén ugyanezen útmutató, ugyanezen
szakaszának és pontjának bb) pontja szerinti egyenes arányosítással történik.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az értékelési részszempontok tekintetében tett vállalásaik esetében az Ajánlattételi felhívás L.4) pontjában leírtakat tartsák be.
Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (2) bekezdés előírásai szerint határozza meg az ajánlatok
összpontszámát, melynek alapján az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a
legnagyobb. Ha több ajánlatnak azonos az így meghatározott összpontszáma, akkor ajánlatkérő az eljárás nyertesének meghatározásához a Kbt. 77.§ (5) bekezdésének előírásait alkalmazza.
8.2. Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményéről írásos összegezést készít, amelyet
ajánlatok elbírálásának befejezésekor az ajánlattevőknek haladéktalanul telefaxon vagy elektronikus levélben megküld.
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8.3. Eredménytelen eljárás
Eredménytelen az eljárás, ha a Kbt. 75.§ (1) bekezdés a) – c) pontjainak valamelyike fennáll.
Ajánlatkérő eredménytelennek nyilváníthatja az eljárást, ha a Kbt. 75.§ (2) bekezdés a) – d),
valamint f) pontjainak valamelyike fennáll.
9. A szerződéskötésről
Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (4) bekezdés alapján a nyertes ajánlattevővel, vagy annak visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köt szerződést, ha őt a Kbt. 79.§ (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
A szerződéskötés tervezett időpontja: legkésőbb a 131.§ (5) bekezdése szerinti ajánlati kötöttségnek a meghosszabbított időtartamán belül, azaz az írásbeli összegezés megküldését követő
naptól számított 60. napon belül, valamint a Kbt. 131.§ (6) bekezdés előírásai szerint.
10. Egyéb tudnivalók, előírások
10.1. Az alvállalkozókra vonatkozó nyilatkozat
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontjaira vonatkozóan.
A Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatában ajánlattevőnek meg kell jelölnie a
közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni. [3. számú nyomtatvány „B” változata]
Amennyiben nincs olyan része a közbeszerzésnek, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, akkor az ajánlatában az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot kell csatolnia. [3. számú nyomtatvány „A” változata]
Ajánlattevőnek a Kbt. 66.§ (6) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatában a 66.§ (6) bekezdés
a) pont szerinti nyilatkozatban megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat meg kell neveznie. [3. számú nyomtatvány „B”
változata]
A Kbt. 138.§ (1) bekezdésének előírása szerint építési beruházás megrendelése esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át.
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Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza
meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül
számított ellenértékéből.
10.2. A verseny biztosítása
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a verseny biztosítása érdekében a Kbt. 36.§ (1)
bekezdésében foglaltakra, miszerint az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban –
részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében –
-

nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,

-

más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,

-

más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [Kbt. 65.
§ (7) bekezdés]

10.3. Nyilatkozat a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint
az ajánlattevő kkv besorolására
Ajánlattevőnek ajánlatába csatolnia kell a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát az
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [2. számú nyomtatvány]
Az ajánlatban az ajánlattevőnek a Kbt. 66.§ (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról,
hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-,
kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. [6. számú nyomtatvány].
Közös ajánlattevők esetében minden ajánlattevőnek külön – külön be kell nyújtania a Kbt.
66.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
10.4. A kizáró okok és azok fenn nem állásának igazolása
10.4.1. A kizáró okok
Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívás M.1) pontjában az alábbi kizáró okok alkalmazását írta
elő:
„A Kbt. 114.§ (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g) - k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak.”
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10.4.2. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása
Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívás M.2) pontjában a kizáró okok fenn nem állásának igazolási módjaként megadta:
„A kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdésében meghatározottak
szerint kell igazolnia, míg az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 17.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerint. Közös
ajánlattevők esetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerinti igazolást ajánlattevőnként külön kell benyújtani.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során a Kbt. 114.§ (2) bekezdése, 63.§ (3) bekezdése és 64.§ (1)-(2) bekezdése, továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13.§ -ának előírásit is alkalmazni kell.
A Kbt. 73.§ (1) bekezdés c) pontjának előírása alapján érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró
ok miatt kizárásra került.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek esetében a Kbt. 74.§ (1) bekezdés
a) vagy b) pontja szerinti körülmény fennáll.”
Ajánlatkérő a kizáró okokat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő kritériumoktól eltérően határozta meg.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására hivatkozott jogszabályi helyek:
A Kbt. –nek a jelen eljárásban a kizáró okokkal kapcsolatosan releváns rendelkezései:
„62.§ (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem
vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki”
…
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy – a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén – a bíróság által jogerősen megállapított
időtartam végéig;
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h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három
évig;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak
nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat
vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a
továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra,
az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére
vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve
nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési
eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az
okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett
tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló
egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a
közbeszerzés terén,
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
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törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát
nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán
kívül nem lehet más módon orvosolni;
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a
Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.”
„63.§ (3) Az (1) bekezdésben, valamint 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 az e törvényben és a külön jogszabályban foglaltak szerint köteles elvégezni.”
„64.§ (1) A 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.
(2) Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondja az adott
kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés
nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai
közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.”
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„67. § (4) Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy
nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § 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.”
„114.§ (2) A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második
Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése
szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan
a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát
a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban 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. §
szerinti felhívására köteles benyújtani. Amennyiben az ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg alkalmassági követelményt, a 69. § (4) bekezdése szerinti felhívást nem kell alkalmaznia.”
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
„13.§ Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.”
„17.§ (1) 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 8.§ i) pont ib) alpontja és a 10.§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
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Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő
köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 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 alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.”
„17.§ (2) Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezet vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be
arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban
előírt kizáró okok.”
„8.§ Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a
Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 62. §a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a
következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:
…
i) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan
ib) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve
részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet
nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek;
ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló
törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy
erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;”
„10.§ (1) Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a
Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:
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…
g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan
gb) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve
részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet
nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha
az ajánlattevőt, illetve részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint
definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek
nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;”
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény
„3.§ r) tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával
rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. 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
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3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az
alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány
képviseletében eljár,”
A Ptk. 8:2. § (2) bekezdése meghatározza:
„A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással,
ha annak tagja vagy részvényese, és
a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására; vagy
b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött
megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak,
vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy
együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.”
A Ptk. 8:2. § (4) bekezdése meghatározza:
„Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati
joggal rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a köztes jogi személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező a köztes jogi személyben rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a köztes jogi személyben,
akkor a köztes jogi személynek a jogi személyben fennálló befolyását teljes egészében a befolyással rendelkező közvetett befolyásaként kell figyelembe venni.”
A fentiek alapján jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, és a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a felhívásban előírt kizáró
okok hatálya alá. [4. számú nyomtatvány]
Az előző mondatban meghatározott nyilatkozaton kívül – a szabályozott tőzsdén nem jegyzett
ajánlattevő esetében – valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges ajánlattevőnek benyújtania. Minden más esetben
a fent csatolt jogszabályi helyek előírásai szerint kell eljárni. [4. számú nyomtatvány]
10.5. Aláírási címpéldány vagy ügyvéd által készített aláírási minta
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A képviseleti jogosultság ellenőrzése céljából az ajánlattevő(k)nek és az ajánlatban cégszerű
aláírással ellátott nyilatkozatot benyújtó szervezet(ek)nek az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban lévő nyilatkozatot cégszerűen aláírók aláírási címpéldányát vagy ezzel egyenértékű
okmányát (a 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát). (Egyéni vállalkozó gazdasági szereplő esetében a számlavezető pénzintézet által kiadott aláírás-bejelentő,
vagy a személyi igazolványon szereplő aláírás minta is megfelel.) A nevezett dokumentumok
egyszerű másolatban is benyújthatóak.
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást kell az ajánlatba csatolni. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
Teljes bizonyító erejű magánokirat jelen esetben az ajánlat aláírására szóló meghatalmazás
eredeti példánya, amelyet a cégképviseleti szabályok szerinti meghatalmazó és a meghatalmazott két tanú jelenlétében aláír. A meghatalmazáson szerepelnie kell az érintet személyek
(meghatalmazó, meghatalmazott, tanúk) azonosítására szolgáló személyes adatoknak.
Amennyiben egyedüli aláíró hivatott a cégkivonat tanúsága szerint cégszerűen aláírni – és az
ajánlatban a cégszerű aláírás esetén minden esetben ezen személy írta alá az ajánlatban benyújtott iratot - , akkor elegendő ezen személy aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által készített aláírási mintája (egyéni vállalkozó gazdasági szereplő esetében a számlavezető pénzintézet által kiadott aláírás-bejelentő, vagy a személyi igazolványon szereplő aláírás minta),
amennyiben együttes aláírási jogosultsággal bírnak az aláírók a cégszerű aláíráshoz, úgy az
ajánlatot cégszerűen aláírók aláírási címpéldányai vagy ügyvéd által készített aláírási mintái
szükségesek az érvényes ajánlathoz.
Ajánlatkérő a cégszerű aláírás hitelességét a hatályos cégkivonat és az aláírási címpéldányok /
ügyvéd által készített aláírási minták (egyéni vállalkozó gazdasági szereplő esetében a számlavezető pénzintézet által kiadott aláírás-bejelentő, vagy a személyi igazolványon szereplő
aláírás minta) alapján ellenőrzi.
10.6. Nyilatkozat a felelősségbiztosításról
Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívás X.15) pontjának h) alpontjában előírta, hogy érvénytelen
az ajánlattevőnek az ajánlata, ha nem nyilatkozik arról, hogy nyertessége esetén építési felelősség biztosítást köt, vagy meglévő biztosítását kiterjeszti a közbeszerzési eljárással kötött
szerződés kivitelezésének tárgyára a következők szerint: a biztosítás fedezete építési munkára
legalább az Ajánlattételi felhívás X.15) pont h) alpontjában meghatározott paraméterekkel
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rendelkező. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell annak tudomásul vételéről is, hogy a fentiek
szerinti felelősségbiztosítás bemutatása a szerződéskötés feltétele. Ezt a nyilatkozatot részajánlati körönként külön kell megtenni.
Az érvényes felelősségbiztosítás fennállásának igazolásaként a biztosítási kötvény másolata
szolgál, melyet legkésőbb a szerződéskötés időpontjában át kell adni Megrendelő részére.
Ezért az ajánlatban a felelősségbiztosítási kötvény másolatának becsatolása nem kötelező,
elegendő ajánlattevőnek arról nyilatkoznia, hogy tudomásul veszi, a szerződéskötés feltétele
az előírt felelősségbiztosítási kötvény másolatának átadása.
10.7. Vállalkozási szerződés (tervezet)
Az ajánlattevőnek ajánlatához nem szükséges csatolnia a kitöltött szerződés tervezetet, annak
elfogadásáról a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozaton [2. számú nyomtatvány] nyilatkozni kell.
10.8. Közös ajánlattétel
A Kbt. 35.§ (1) bekezdése alapján több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös
ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak – beleértve a
felolvasólapot is - egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. (közös
ajánlattevők elnevezés alatt).
Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő
lejárta után változás nem következhet be.
Közös ajánlattevők megállapodása és meghatalmazás:
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 73.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha ahhoz nem csatolták a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt megállapodást, amely
megfelel valamennyi alábbi követelménynek:
a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését, és
b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését, és
c) tartalmazza a részesedés mértékének feltüntetését, és
d) tartalmazza a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen
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közbeszerzési eljárásban, és az ahhoz kapcsolódó esetleges további Kbt. szerinti eljárásokban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében, és egyebekben is kapcsolatot tartani az ajánlatkérővel, és
e) tartalmazza az ajánlatban vállalt kötelezettségek megosztásának ismertetését, és
f) tartalmazza valamennyi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget
vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért, és
g) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő, illetve bontó feltételtől; és
h) harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától nem függ.
A közös ajánlattevők által a felolvasólapon megjelölt kapcsolattartóval közöltek a közbeszerzési eljárás további szakaszában valamennyi közös ajánlattevő vonatkozásában joghatályos
közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartó személynél megjelölt
faxszámra, elektronikus levélcímre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés
igazolásának pillanatában valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek
tekintendő.
10.9. Építőipari vállalkozói kivitelezési tevékenység végzésére való jogosultság
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 39.§
(3) bekezdése előírja:
„Aki üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozó kivitelezői tevékenység) kíván folytatni, annak rendelkezni kell a kormányrendeletben meghatározott feltételekkel és köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.”
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 35. (4)
bekezdése értelmében vállalkozó kivitelezői jegyzéket a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
vezeti.
Ajánlatérő az Étv. –re hivatkozással az Ajánlattételi felhívás V.) pontjában előírta, hogy az
építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek az építőipari kivitelezési
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tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét teljesíteniük kell, illetve a
nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal
való rendelkezés követelményét kell teljesíteniük. Ennek tudomásul vételéről ajánlattevőnek
az ajánlatában nyilatkozni kell.
10.10. A szerződés teljesítésében részt vevő felelős műszaki vezetőként megjelölt szakemberrel kapcsolatos igazolások
Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívás L.1) pontjában a 3. értékelési szempontként a szerződés
teljesítésében részt vevő felelős műszaki vezető releváns szakmai tapasztalatát határozta meg.
Az L.4) pontjának c) alpontjában részletezte, hogy csak az olyan szakmai tapasztalatot tekinti
a 3. értékelési szempont szerinti releváns szakmai tapasztalatnak, amelyet az ajánlatban műszaki vezetőként megjelölt személy építési beruházás irányításában felelős műszaki vezetőként szerzett.
Az X.15) pont j) alpontjában meghatározta a szerződés teljesítésében részt vevő felelős műszaki vezetőként megjelölt szakemberrel kapcsolatosan benyújtandó igazolásokat:
1. Az 1 – 3. részajánlati körben érvényes előírás:
Az ajánlattevő nyilatkozatát a szerződés teljesítésében részt vevő legalább MV-É-R
jogosultságú felelős műszaki vezető megnevezésével, a névjegyzéki szám és jogosultsági kategória, valamint a felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalat hónapokban történő megadásával.
A jelen eljárás tárgyát képező beruházáshoz a felelős műszaki vezető részéről legalább
a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet, IV. Felelős műszaki vezetés, 1. rész
3. pontja alapján meghatározott érvényes „MV-É-R” kategóriás (vagy a korábbi névjegyzéki besorolás szerinti - és ha az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg -,
legalább a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 1. melléklet I. Rész 3. pontjában előírt
„MV-Ép/B” kategóriás), jogosultság szükséges.
Ajánlattevőnek ugyancsak nyilatkoznia kell, hogy amennyiben a megnevezett szakember még nem szerepel a felelős műszaki vezetői nyilvántartásban – de az ahhoz
szükséges végzettséggel, képzettséggel, előírt szakmai tapasztalattal bír –, úgy nyertességük esetén gondoskodnak a nevezett szakember kamarai nyilvántartásba vételéről.
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Csak a 4. részajánlati körben érvényes előírás:
Az ajánlattevő nyilatkozatát a szerződés teljesítésében részt vevő legalább MV-ÉG-R
jogosultságú építménygépészeti szakági felelős műszaki vezető megnevezésével, a
névjegyzéki szám és jogosultsági kategória, valamint a felelős műszaki vezetőként
szerzett szakmai tapasztalat hónapokban történő megadásával.
A jelen eljárás tárgyát képező beruházáshoz az építménygépészeti szakági felelős műszaki vezető részéről legalább a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet, IV.
Felelős műszaki vezetés, 2. Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek rész 4. pontja alapján meghatározott érvényes „MV-ÉG-R” kategóriás (vagy a korábbi névjegyzéki besorolás szerinti - és ha az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg -, legalább a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 1. melléklet I. Rész 5. pontjában előírt „MVÉp/ÉG” kategóriás), jogosultság szükséges.
Ajánlattevőnek ugyancsak nyilatkoznia kell, hogy amennyiben a megnevezett szakember még nem szerepel a felelős műszaki vezetői nyilvántartásban – de az ahhoz
szükséges végzettséggel, képzettséggel, előírt szakmai tapasztalattal bír –, úgy nyertességük esetén gondoskodnak a nevezett szakember kamarai nyilvántartásba vételéről.
2. A felelős műszaki vezetői jogosultságot az ajánlatban igazolni kell. Ennek lehetséges
módjai:
a. az ajánlatba csatolni a névjegyzékbe vételt igazoló iratot, illetőleg amennyiben
még nem szerepel a felelős műszaki vezetői nyilvántartásban, úgy az ahhoz
szükséges végzettséget, képzettséget, előírt szakmai tapasztalatot igazoló iratok
csatolása
vagy
b. ha az elektronikusan elérhető felelős műszaki vezetői nyilvántartás igazolja a
jogosultságot, akkor a nevezett személyre mutató internet hivatkozás (link)
megadása (pontosan a személyre mutató link szükséges, nem az általános kamarai internet cím)
vagy
c. ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített dokumentum igazolja a nevezett szakember jogosultságát,
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akkor a nevezett személyre mutató internet hivatkozás (link) megadása (pontosan a személyre mutató link szükséges, nem az általános kamarai internet cím)
3. A szerződés teljesítésében felelős műszaki vezetőként megjelölt szakember szakmai
önéletrajza, aminek tartalmaznia kell az önéletrajzi alap adatokon túl legalább a következő információkat:
•

építési beruházásonként megadott adatokkal kell igazolni építési beruházás irányításában felelős műszaki vezetőként szerzett tapasztalatot (beruházás megnevezése, felelős műszaki vezetőként végzett tevékenység megadása hónapokban)
Figyelem! Nem építési beruházásban szerzett általános gyakorlat igazolását,
hanem építési beruházásban felelős műszaki vezetőként végzett gyakorlat igazolását kérjük.

•

az egymást időben átfedő beruházások esetében a releváns szakmai tapasztalat
számításához az időtartamot külön – külön is be lehet számítani a releváns
szakmai tapasztalat időtartamának összegébe.

•

összesíteni kell a felelős műszaki vezetőként végzett tevékenység időtartamát

•

milyen jogviszonyban van az ajánlattevővel (pl.: munkavállalói, alvállalkozói)

4. A szerződés teljesítésében felelős műszaki vezetőként megjelölt szakember rendelkezésre állási nyilatkozata
10.11. A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás
A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az Ajánlattevő tájékoztatást
kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem
köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak
azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. §
(4) bekezdés szerinti követelményeknek.
Adózás:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
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NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága - Gvadányi utca 69. - Központi ügyfélszolgálat
1144 Budapest, Gvadányi utca 69.
Telefonszám: +36 (1) 467-7100
Környezetvédelem:
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 2017. január 1
–től beolvadásos különválás útján megszűnt. Általános jogutódja a Pest Megyei Kormányhivatal
Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
E-mail: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu
Pest Megyei Kormányhivatal
Ügyfélszolgálat telefon: +36 (1) 328-5812, +36 (1) 485-6957, +36 (1) 485-6926
Egészségvédelem:
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály
1138 Budapest, Váci út 174.
Tel: +36 (1) 465-3800
Fax: + 36 (1) 465-3853
e-mail: titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.
Telefonszám: 06-1-795-54-78
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e-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu
Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek:
Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi és Munkaügyi Főosztály
1035 Bp., Váradi utca 15.
Tel: +36 (1) 323-3600
Fax: +36 (1) 323-3602
E-mail: munkavedelem.munkaugy@mvmu.bfkh.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95
Tel.: +36 (1) 301-2900
Fax: +36 (1) 301-2903
Honlap: www.mbfh.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium
H-1051 Budapest, József nádor tér 4.
Levelezési cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.
Telefon: +36 (1) 374-2700
Fax: +36 (1) 374-2925
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek
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II. fejezet

NYOMTATVÁNYOK, NYILATKOZATMINTÁK
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AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IRATOK
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1. számú nyomtatvány

FELOLVASÓLAP
. részajánlati kör esetében1
I. Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):
Adószáma:
Telefon:
Telefax:
E – mail:
II. A értékelési szempont tekintetében tett ajánlati elem:
§

egyösszegű nettó ajánlati ár2

__________________ [Ft] + áfa

§

vállalt napi késedelmi kötbér mértéke 3

__________________ [%]

§

a szerződés teljesítésében részt vevő felelős műszaki vezető
releváns szakmai tapasztalata 4

__________________ [hónap]

Jelen Felolvasólapot a Dunamelléki Református Egyházkerület, mint ajánlatkérő által kiírt A
Ceglédi Református Általános Iskola főépületének energetikai korszerűsítése tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként nyújtom be.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
.....................................................
az ajánlattevő cégszerű aláírása

1

A részajánlati kör számát meg kell adni! A részajánlati körök számozása az eljárást megindító felhívás D.2)
pontja szerint.
2
Az ajánlati árat pozitív egész számmal kell megadni.
3
A megajánlott napi késedelmi kötbért egy egész és legfeljebb két tizedes jegyet tartalmazó pozitív számmal, az
egyösszegű ajánlati árhoz viszonyított % (százalék) értékben kell megadni.
4
A szerződés teljesítésében részt felelős műszaki vezető releváns szakmai tapasztalatát nem negatív egész
számmal, hónap mértékegységben kell megadni,
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2. számú nyomtatvány

NYILATKOZAT
az ajánlattevő részéről (a Kbt. 66.§ - ának (2) bekezdése alapján)
. részajánlati kör esetében5

Alulírott

,

mint a(z)
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője – a közbeszerzési dokumentumokban (az ajánlattételi felhívásban, az ajánlatkérési dokumentációban és a szerződésben) foglalt valamennyi
formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a
Kbt. 66.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a közbeszerzéssel kapcsolatos valamennyi feltételt megismertük, megérettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.
Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk a(z)

.6 részajánlati kör esetében – a Felolvasólapon feltüntetett összegű ellenszol-

gáltatásért teljesítjük.
Jelen nyilatkozatot a Dunamelléki Református Egyházkerület, mint ajánlatkérő által kiírt A
Ceglédi Református Általános Iskola főépületének energetikai korszerűsítése tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....................................................
az ajánlattevő cégszerű aláírása

5

A részajánlati kör számát meg kell adni! A részajánlati körök számozása az eljárást megindító felhívás D.2)
pontja szerint.
6
A részajánlati kör számát meg kell adni! A részajánlati körök számozása az eljárást megindító felhívás D.2)
pontja szerint.
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3. számú nyomtatvány „A” változat

Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bekezdés szerint
. részajánlati kör esetében7
(A változat)

Alulírott

,

mint a(z)
cégjegyzésre jogosult képviselője, az ajánlattevő nevében és képviseletében eljárva akként
nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a szerződés teljesítéséhez a(z)

.8 részajánlati

kör esetében nem fogunk alvállalkozót igénybe venni.
Jelen nyilatkozatot a Dunamelléki Református Egyházkerület, mint ajánlatkérő által kiírt A
Ceglédi Református Általános Iskola főépületének energetikai korszerűsítése tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....................................................
az ajánlattevő cégszerű aláírása

(Megjegyzés: Ha az Ajánlattevő nem kíván a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni, úgy az „A” változat szerinti nemleges
nyilatkozatot kell benyújtania. Az Ajánlattevőnek, ha nyertessége esetén a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, akkor a
„B” változat szerinti nyilatkozatban meg kell jelölnie a közbeszerzés azon részét, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni.)

7

A részajánlati kör számát meg kell adni! A részajánlati körök számozása az eljárást megindító felhívás D.2)
pontja szerint.
8
A részajánlati kör számát meg kell adni! A részajánlati körök számozása az eljárást megindító felhívás D.2)
pontja szerint.

33

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

A Ceglédi Református Általános Iskola főépületének energetikai korszerűsítése
3. számú nyomtatvány „B” változat

Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bekezdés szerint
. részajánlati kör esetében9
(B változat)
Alulírott

,

mint a(z)
cégjegyzésre jogosult képviselője, az ajánlattevő nevében és képviseletében eljárva nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a(z)

.10 részajánlati kör esetében a szerződés teljesíté-

séhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni. A Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) pontja alapján a
közbeszerzés azon részét (azon munkákat), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk
igénybe venni, az alábbiakban jelölöm meg11:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
A Kbt. 66.§ (6) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy12
A)

nincs az ajánlat benyújtásakor már ismert, nevesíthető alvállalkozónk.
vagy

B)

az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(ka)t az alábbi táblázatban tüntetem fel13:

Név:

Székhely:

Adószám:

9

Részesedés:14

A részajánlati kör számát meg kell adni! A részajánlati körök számozása az eljárást megindító felhívás D.2)
pontja szerint.
10
A részajánlati kör számát meg kell adni! A részajánlati körök számozása az eljárást megindító felhívás D.2)
pontja szerint.
11
Itt a munkákat, tevékenységeket kell felsorolni.
12
Kérjük tegyen a választásának megfelelő jelölő négyzetbe + vagy X jelet, de az A) és a B) pontok közül csak
az egyik választható
13
Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók esetében a név, székhely, adószám rovatot kérjük kitölteni!
A táblázat új sorokkal bővíthető, vagy ezen nyilatkozat után csatolható, ekkor kérjük az erre való hivatkozást
14
Az alvállalkozó részesedésének a mértéke a szerződés teljesítésében % -ban megadva, feltéve ha ismert az
ajánlat benyújtásakor
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Jelen nyilatkozatot a Dunamelléki Református Egyházkerület, mint ajánlatkérő által kiírt A
Ceglédi Református Általános Iskola főépületének energetikai korszerűsítése tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....................................................
az ajánlattevő cégszerű aláírása

(Megjegyzés: Ha az Ajánlattevő nem kíván a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni, úgy az „A” változat szerinti nemleges
nyilatkozatot kell benyújtania. Az Ajánlattevőnek, ha nyertessége esetén a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, akkor a
„B” változat szerinti nyilatkozatban meg kell jelölnie a közbeszerzés azon részét, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni.)
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4. számú nyomtatvány

Nyilatkozat a kizáró okokról
Alulírott

,

mint a(z)
cégjegyzésre jogosult képviselője, az ajánlattevő nevében és képviseletében eljárva a jelen
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okokkal kapcsolatosan az alábbi I – V. nyilatkozatokat
teszem:
I.) Nyilatkozom arról, hogy társaságunk esetében nem állnak fenn az Ajánlattételi felhívásban meghatározott (Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k), m) és q) pontjai szerinti) kizáró
okok.
II.) Nyilatkozom továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdésének előírása
szerint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, hogy15
II.1.)

társaságunk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek

vagy
II.2.)

társaságunk olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott
tőzsdén
és16

II.2.1)

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa ismert, melyet a következő táblázatban tüntetünk fel:
a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye17
A tényleges tulajdonos(ok) adatai
név:

állandó lakóhely:

15

Kérjük tegyen a választásának megfelelő jelölő négyzetbe + vagy X jelet, de II.1.) és II.2.) pontok közül csak
az egyik választható
16
Kérjük tegyen a választásának megfelelő jelölő négyzetbe + vagy X jelet, de II.2.1.) és II.2.2.) pontok közül
csak az egyik választható
17
A táblázat új sorokkal bővíthető, vagy ezen nyilatkozat után csatolható, ekkor kérjük az erre való hivatkozást
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vagy
II.2.2)

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa nincs

III.) Nyilatkozom továbbá a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében, hogy18
III.1.)

nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel
vagy szavazati joggal rendelkezik.

vagy
III.2.)

van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel
vagy szavazati joggal rendelkezik. Ezen szervezet(ek) megnevezése:
Név:

Székhely:

Nyilatkozom, hogy ezen szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.
IV.) Nyilatkozom a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdésének előírása alapján
arról, hogy:
a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót19,

18

Kérjük tegyen a választásának megfelelő jelölő négyzetbe + vagy X jelet, de II.1.) és II.2.) pontok közül csak
az egyik választható
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V.) Nyilatkozom továbbá a Kbt. 67.§ (4) bekezdésének előírása alapján arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
Jelen nyilatkozatot a Dunamelléki Református Egyházkerület, mint ajánlatkérő által kiírt A
Ceglédi Református Általános Iskola főépületének energetikai korszerűsítése tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....................................................
az ajánlattevő cégszerű aláírása

19

Csak akkor kell megjelölni, ha a 3. sz. nyomtatvány „B” változatán (vagy azzal egyező tartalmú iraton) nyújtotta be az alvállalkozókról szóló nyilatkozatát

38

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

A Ceglédi Református Általános Iskola főépületének energetikai korszerűsítése
5. számú nyomtatvány

Nyilatkozat a cégadatokkal kapcsolatos, folyamatban lévő
változás bejegyzésről

Alulírott

,

mint a(z)
cégjegyzésre jogosult képviselője, a cégünk nevében és képviseletében eljárva nyilatkozom,
hogy az IM Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata által
vezetett nyilvántartásban (a www.e-cegjegyzek.hu honlapon található adatbázisban) rögzített
cégkivonat szerinti [egyéni vállalkozó gazdasági szereplő esetében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által vezetett Egyéni vállalkozó nyilvántartásában a https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/ honlapon elérhető] adatok tekintetében
változásbejegyzési eljárás20
nincs folyamatban.
folyamatban van és az ajánlathoz csatolom a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást [egyéni vállalkozó gazdasági szereplő esetében az
egyéni vállalkozásokat nyilvántartó hivatalhoz benyújtott iratot]
Jelen nyilatkozatot a Dunamelléki Református Egyházkerület, mint ajánlatkérő által kiírt A
Ceglédi Református Általános Iskola főépületének energetikai korszerűsítése tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....................................................
cégszerű aláírás

20

Kérjük tegyen a választásának megfelelő jelölő négyzetbe + vagy X jelet
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6. számú nyomtatvány

NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (4) bekezdés szerint a mikro-, kis-, vagy középvállalkozói minőségről

Alulírott

,

mint a(z)
cégjegyzésre jogosult képviselője, az ajánlattevő nevében és képviseletében eljárva nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján21:
a)

mikrovállalkozás

b)

kisvállalkozás

c)

középvállalkozás

d)

nem tartozik az a-c) kategóriákba.

Jelen nyilatkozatot a Dunamelléki Református Egyházkerület, mint ajánlatkérő által kiírt A
Ceglédi Református Általános Iskola főépületének energetikai korszerűsítése tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....................................................
cégszerű aláírás

A kis-és középvállalkozásokról szóló 2004. évi 34. tv. (továbbiakban Kkvt.) 3. § értelmében:
3. § (1) Kis- és középvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő
forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke
vagy szavazati jog alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.

21

Kérjük tegyen a választásnak megfelelő jelölő négyzetbe x vagy + jelet , a többit üresen kell hagyni.
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7. számú nyomtatvány

Nyilatkozat a szakmai felelősségbiztosítás kötéséről
. részajánlati kör esetében22

Alulírott

,

mint a(z)
cégjegyzésre jogosult képviselője, az ajánlattevő nevében és képviseletében eljárva nyilatkozom arról, hogy nyertességünk esetén vállaljuk, a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési felelősségbiztosítást kötünk a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan, vagy meglévő
biztosításunkat kiterjesztjük a közbeszerzési eljárással kötött szerződés kivitelezésének tárgyára a következők szerint: a biztosítás fedezete építési munkára legalább az Ajánlattételi
felhívás X.15) pont h) alpontjában meghatározott paraméterekkel rendelkező.
Nyilatkozom továbbá annak tudomásul vételéről is, hogy a fentiek szerinti felelősségbiztosítás
bemutatása, a kötvény másolati példányának átadása a szerződéskötés feltétele.
Jelen nyilatkozatot a Dunamelléki Református Egyházkerület, mint ajánlatkérő által kiírt A
Ceglédi Református Általános Iskola főépületének energetikai korszerűsítése tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....................................................
az ajánlattevő cégszerű aláírása

22

A részajánlati kör számát meg kell adni! A részajánlati körök számozása az eljárást megindító felhívás D.2)
pontja szerint.
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8. számú nyomtatvány

Nyilatkozat az építőipari vállalkozói kivitelezési tevékenység
végzésére való jogosultság

Alulírott

,

mint a(z)
cégjegyzésre jogosult képviselője, az ajánlattevő nevében és képviseletében eljárva nyilatkozom annak tudomásul vételéről, hogy a kivitelezés során az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 39.§ (3) bekezdése szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét teljesíteniük kell. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén – amennyiben a szerződés teljesítéséhez
szükséges – a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét kell teljesíteni.
Jelen nyilatkozatot a Dunamelléki Református Egyházkerület, mint ajánlatkérő által kiírt A
Ceglédi Református Általános Iskola főépületének energetikai korszerűsítése tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....................................................
az ajánlattevő cégszerű aláírása
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9. számú nyomtatvány

A szerződés teljesítésében részt vevő felelős műszaki vezető bemutatása
. részajánlati kör esetében23

Alulírott

,

mint a(z)
cégjegyzésre jogosult képviselője, a társaságunk nevében és képviseletében eljárva nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a szerződés teljesítésébe felelős műszaki vezetőként az alábbiakban megnevezett szakembert kívánjuk bevonni:

SZAKEMBER NEVE

NÉVJEGYZÉKI
SZÁM

JOGOSULTSÁGI

RELEVÁNS

KATEGÓRIA

SZAKMAI
TAPASZTALAT

A releváns szakmai tapasztalatot az Ajánlattételi felhívásban L.4) pont c) alpontjában előírt
módon határoztuk meg. A releváns szakmai tapasztalat igazolására a fent megnevezett szakember esetében csatoltan benyújtjuk a nevezett személy szakmai önéletrajzát, illetőleg annak
alátámasztására, hogy a szerződés teljesítésében a megjelölt pozícióban részt tud venni a saját
kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Nyilatkozom továbbá, hogy amennyiben a fent nevezett szakember még nem szerepel a felelős műszaki vezetői nyilvántartásban, úgy nyertességünk esetén gondoskodunk a fent nevezett
szakember kamarai nyilvántartásba vételéről. Továbbá tudomással bírunk arról, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti, amelynek következtében a Kbt. 131.§ (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő ez esetben a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben ezt a szervezetet az ajánlatok elbírálásáról
szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
Jelen nyilatkozatot a Dunamelléki Református Egyházkerület, mint ajánlatkérő által kiírt A
Ceglédi Református Általános Iskola főépületének energetikai korszerűsítése tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
.....................................................
cégszerű aláírás
23

A részajánlati kör számát meg kell adni! A részajánlati körök számozása az eljárást megindító felhívás D.2)
pontja szerint.
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10. számú nyomtatvány

A szerződés teljesítésében részt vevő
felelős műszaki vezető jogosultságának igazolása
. részajánlati kör esetében24

Alulírott

,

mint a(z) (cég megnevezése)
cégjegyzésre jogosult képviselője, a társaságunk nevében és képviseletében eljárva nyilatkozom, hogy az ajánlatunkban megnevezett

szakember vonatkozásában a felhívásban

meghatározott jogosultság igazolására szolgáló iratokat25:
az ajánlathoz csatoljuk.
nem csatoljuk, mert azokat az elektronikusan elérhető felelős műszaki vezetői nyilvántartás igazolja, a jogosultság a következő, a nevezett személyre mutató internet hivatkozással ellenőrizhető26:
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített dokumentum igazolja a jelen közbeszerzési eljárásban előírt jogosultságot, ezen
dokumentum a következő internet hivatkozással megadott helyen található27:
Jelen nyilatkozatot a Dunamelléki Református Egyházkerület, mint ajánlatkérő által kiírt A
Ceglédi Református Általános Iskola főépületének energetikai korszerűsítése tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
.....................................................
cégszerű aláírása

24

A részajánlati kör számát meg kell adni! A részajánlati körök számozása az eljárást megindító felhívás D.2)
pontja szerint.
25
Kérjük tegyen a választásának megfelelő jelölő négyzetbe + vagy X jelet
26
Az igazoló dokumentumra mutató hivatkozás megadását kérjük.
27
Az igazoló dokumentumra mutató hivatkozás megadását kérjük.
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11. számú nyomtatvány

A szerződés teljesítésében részt vevő szakember szakmai önéletrajza

SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)
Intézmény megnevezése/Végzettség

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)
Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése

FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐKÉNT SZERZETT SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA
Korábbi projektek ismertetése, időpontjai
(-tól,-ig)

ellátott funkció

Felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalat összesített ideje:

időtartama
hónapra
kerekítetten

hónap

Egyéb képességek:
Szakértelem:
Jogviszonya az ajánlattevővel:
___________________________
Saját kezű aláírás
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12. számú nyomtatvány

A szerződés teljesítésében részt vevő szakember nyilatkozata
a rendelkezésre állásról

Alulírott

,

mint a(z)
ajánlattevő által adott ajánlatban a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, az ajánlatban megnevezett szakember kijelentem, hogy az ajánlat nyertessége esetén részt veszek a Dunamelléki
Református Egyházkerület által „A Ceglédi Református Általános Iskola főépületének energetikai korszerűsítése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésében.
Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén felelős műszaki vezetőként képes vagyok dolgozni és dolgozni kívánok a szerződés teljesítésében.
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

___________________________
Saját kezű aláírás
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13. számú nyomtatvány

Nyilatkozat a teljesítési biztosíték rendelkezésére bocsátásáról
. részajánlati kör esetében28

Alulírott

,

mint a(z)
cégjegyzésre jogosult képviselője, az ajánlattevő nevében és képviseletében eljárva nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén az eljárást megindító felhívás X.3) pont d) alpontjában meghatározott, a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5% -a mértékű teljesítési
biztosítékot ajánlattevő a szerződés hatálybalépése időpontjáig Ajánlatkérő rendelkezésére
bocsátja, továbbá tudomásunk van arról, hogy a teljesítési biztosíték teljesítése a szerződés
megkötésének egyik feltétele. Ismerjük azt az előírást, miszerint a teljesítési biztosíték a szerződés hatálybalépése napjától a szerződés teljesítésének időpontjáig kell rendelkezésre álljon,
a teljesítési biztosíték teljesítésének az igazolása a vállalkozási szerződéshez mellékletként
csatolásra kerül.
Jelen nyilatkozatot a Dunamelléki Református Egyházkerület, mint ajánlatkérő által kiírt A
Ceglédi Református Általános Iskola főépületének energetikai korszerűsítése tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....................................................
az ajánlattevő cégszerű aláírása

28

A részajánlati kör számát meg kell adni! A részajánlati körök számozása az eljárást megindító felhívás D.2)
pontja szerint.

47

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

A Ceglédi Református Általános Iskola főépületének energetikai korszerűsítése
14. számú nyomtatvány

NYILATKOZAT
az üzleti titokról

Alulírott

,

mint a(z)
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az ajánlatunk alábbi részei
üzleti titoknak minősülnek, ezért azok nyilvánosságra hozatalát megtiltom:
a Kbt. 44. § szerinti üzleti titkot tartalmazó iratokat elkülönített módon az ajánlat
-

oldalai29 tartalmazzák.

Az üzleti titokká nyilvánítás indoklása a Kbt. 44.§ (1) bekezdésének előírása szerint:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Jelen nyilatkozatot a Dunamelléki Református Egyházkerület, mint ajánlatkérő által kiírt A
Ceglédi Református Általános Iskola főépületének energetikai korszerűsítése tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....................................................
az ajánlattevő cégszerű aláírása

29

Kérjük az üzleti titkot tartalmazó rész kezdő- és utolsó oldalának oladalszámát megadni.
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15. számú nyomtatvány

Ajánlattevői adatlap

Ajánlattevő neve:

..........................................................................

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): ..........................................................................
Adószáma:

..........................................................................

Pénzintézetének neve:

..........................................................................

Bankszámlaszáma:

..........................................................................

Kapcsolattartójának neve:

..........................................................................

Telefon:

..........................................................................

Telefax:

..........................................................................

E – mail:

..........................................................................

Jelen ajánlattevői adatlapot a Dunamelléki Református Egyházkerület, mint ajánlatkérő által
kiírt A Ceglédi Református Általános Iskola főépületének energetikai korszerűsítése tárgyban
megindított közbeszerzési eljárásban történő felhasználásra adtuk ki.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....................................................
az ajánlattevő cégszerű aláírása
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16. számú nyomtatvány

Ellenőrző lista az ajánlatban benyújtandó iratokhoz
1.

Fedőlap

2.

Tartalomjegyzék

3.

Felolvasólap (részajánlati körönként külön)

4.

6.

Ajánlattételi nyilatkozat az ajánlattevő részéről (a Kbt. 66.§ (2) bekezdése alapján)
Ajánlattételi nyilatkozat az ajánlattevő részéről (a Kbt. 66.§ (2) bekezdése alapján)
(részajánlati körönként külön)
Nyilatkozat(ok) a kizáró okok tekintetében

7.

Aláírási címpéldány(ok) vagy ezzel egyenértékű okmány(ok)

8.

Nyilatkozat(ok) folyamatban lévő változás bejegyzésről, amennyiben ilyen van, az
ennek bejelentéséről szóló iratok
Nyilatkozat arról, hogy az Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
Nyilatkozat a felelősségbiztosításról (részajánlati körönként külön)
Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy a kivitelezés során az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékében kell szerepeljenek
Ajánlattevő nyilatkozata a szerződés teljesítésében részt vevő felelős műszaki vezető
megnevezésével, a névjegyzéki szám és jogosultsági kategória, valamint a felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalat megadásával
A szerződés teljesítésében részt vevő felelős műszaki vezető jogosultságának igazolása
A szerződés teljesítésében részt vevő felelős műszaki vezetőként megnevezett személy
által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz
A szerződés teljesítésében részt vevő felelős műszaki vezetőként megnevezett személy
által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat
Nyilatkozat a teljesítési biztosíték rendelkezésére bocsátásáról (részajánlati körönként
külön)
Közös ajánlattétel esetén az Ajánlattevők megállapodása (adott esetben) (részajánlati
körönként külön)
Ajánlattevői adatlap (közös ajánlattevők esetében külön – külön)

5.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19. Nyilatkozat az üzleti titokról (adott esetben)
20. Egyéb iratok
21. Tételes árazott költségvetés (melynek tartalmaznia kell a munkanemi összesítőket és a
költségvetési főösszesítőt) (részajánlati körönként külön)
22. Az ajánlat oldalszámozása folyamatos
23. Ajánlatok példányszáma: 1 papír alapú eredeti, 1 elektronikus másolati
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Munkájuk segítésére szolgál az „Ellenőrző lista” amellyel a beadás előtt ellenőrizhetik, hogy
valamennyi szükséges iratot csatoltak az ajánlatukhoz. Csak tájékoztató jellegű.

51

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

A Ceglédi Református Általános Iskola főépületének energetikai korszerűsítése

III. fejezet

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
(tervezet)

A vállalkozási szerződés tervezetének szövegét a dokumentáció részeként csatoltan elektronikusan kiadott Vállalkozási_szerződés_Cegléd_1. részajánlati _kör.pdf, Vállalkozási_szerződés_Cegléd_2. részajánlati _kör.pdf, Vállalkozási_szerződés_Cegléd_3. részajánlati
_kör.pdf, Vállalkozási_szerződés_Cegléd_4. részajánlati _kör.pd, állományok tartalmazzák.
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IV. fejezet
AJÁNLATKÉRÉSI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ
1. Általános műszaki információk
1.1. Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező kivitelezési munkák az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33/A.§ -a és a lakóépület építésének
egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet előírásai alapján nem építési
engedély köteles, hanem egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek. A kivitelezési
munkák elvégzéséhez ajánlatkérő tervdokumentációt készíttetett, azt az ajánlatkérés részeként
kiadja.
A nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezési munkálatok elvégzése.
Amennyiben ajánlattevő úgy ítéli meg, hogy a feladat teljes elvégzéséhez a kiadott költségvetésben nem szereplő tételek beállítása, beárazása, munkálatok elvégzése szükséges, azokat
ajánlatkérő külön kiegészítő fejezetben kéri feltüntetni.
1.2. Ajánlatkérő által átadott tervdokumentációban a tervezők által esetlegesen használt
gyártmány,- márka,- típusnevek csak a műszaki követelmények egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében kerültek alkalmazásra. A Kbt. 117.§ (7) bekezdésének megfelelően
a konkrét gyártmány,- márka,- típusnevek mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is
automatikusan értendő.
Ajánlattevők az ajánlatuk elkészítése során az egyértelmű és közérthető meghatározás érdekében használt gyártmány,- márka,- típusnevekkel jellemezettek helyett alkalmazhatnak azoktól
eltérő anyagokat, gyártmányokat, amennyiben azok tulajdonságai a megnevezetteknél nem
gyengébb minőségűek és használati értékük legalább azokkal egyenértékű.
Ajánlatkérő az általa kértnél jobb paraméterű megoldásokat, anyagokat, gyártmányokat elfogad.
1.3. Jelen munkára mindazok a törvények és rendeletek betartása kötelező, melyek a kivitelezéskor érvényesek.
Az alábbi jogszabályokban foglaltak betartása kötelező
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4/2002. (XI. 26.) SzCsM-EüM

Az építési munkahelyeken és az építési munkák során

rendelet

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

1997. évi LXXVIII. Törvény

Az épített környezet alakításáról és védelméről

2001. évi LXIV. Törvény

A kulturális örökség védelméről

191/2009.(IX.15.) Kormányren-

Az építőipari kivitelezési tevékenységről

delet
1995. évi LIII. Törvény

A környezet védelmének általános szabályairól

2012. évi CLXXXV. törvény

A hulladékról

306/2010. (XII.23.) Korm. Ren-

A levegő védelméről

delet
1988. évi I. törvény

A közúti közlekedésről

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról

93/2012. (V.10.) Korm. rendelet

Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről

29/2010. (IV. 7.) KHEM rendelet

Az országos közutak építésével kapcsolatos minőségi
követelmények megvalósulásának ellenőrzéséről

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet A közutak igazgatásáról
20/1984. (XII. 21.) KM rendelet

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések
elhelyezéséről

11/2001. (III. 13.) KöViM rende-

Az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól

let
3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet

A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről

Szabványok előírások értelmezése
Az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza az építés során kötelezően betartandó szabványok
jegyzékét.
A figyelembe venni kötelező szabványok, előírások sora nem korlátozódik a dokumentáció
szabványjegyzékében említettekre. Minden érvényben lévő magyar szabványt kötelező ajánlattevőnek az ajánlata elkészítése során, illetve a nyertes ajánlattevőnek a teljesítés során figyelembe vennie.
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Olyan esetekben, amikor a hivatkozott szabványok vagy előírások kikötései különböző szinteket jelentenek, vagy választási lehetőséget nyújtanak, azokat a követelményeket kell kötelezően számításba venni, amelyek a legmagasabb minőségi szintnek felelnek meg.
A szerződés teljesítése során mindazokat a hatályos és érvényes Magyar Nemzeti Szabványokat kötelezően kell alkalmazni, melyek a Magyar Szabványügyi Testület által kiadott Magyar
Nemzeti Szabványjegyzéken szerepelnek.
Valamennyi létesítményt, anyagot, technológiát, felszerelést úgy kell tervezni, kiírni, szolgáltatni és a munkákat aszerint kell kivitelezni, és vizsgálni, hogy megfeleljenek a Magyar Szabványok, Szabályzatok, Műszaki irányelvek érvényben lévő követelményeinek.
Műszaki Előírások értelmezése
A jelen Műszaki Előírások az ajánlat műszaki tartalmára vonatkozó műszaki követelményeket
tartalmazzák.
A műszaki dokumentációban alkalmazott mértékegységek megegyeznek a Systeme International (SI) rendszerben adott mértékegységekkel.
Az ajánlatkérési dokumentáció Műszaki Előírásainak betartása a hatályos törvények, rendeletek nemzeti Szabványok, Műszaki Irányelvek, szakmai Műszaki Előírások mellett kötelező.
Az ajánlattevők által ajánlott anyagoknak, termékeknek és az alkalmazott technológiáknak
meg kell felelniük, a vonatkozó Magyar Szabványoknak, valamint a magyarországi építésügyi, biztonsági, tűzvédelmi, egészségügyi, munkavédelmi, környezetvédelmi hatóságok előírásainak.
A betonozási munkáknál bármilyen az alap anyagkiírástól eltérő keverék kialakítása (adalék
használat) csak építési napló bejegyzés után lehetséges. A minőségi ellenőrzés biztonsága
érdekében az adalékos betonokról próbakocka minden új beszállító szállítási kezdésekor készítendő.
Útügyi Műszaki Előírások
e-UT 04.00.13

A közúti útbaigazítás rendszerének és jelzéseinek követelményei

e-UT 04.02.11

Közúti jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése

e-UT 04.02.13

Közúti jelzőtáblák. Az útbaigazító jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése

e-UT 05.02.11

Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)
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e-UT 06.03.11

Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete

e-UT 06.03.21

Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és
minőségi követelmények

e-UT 06.03.33

Útépítési beton burkolatalapok. Tervezési előírások

Általános, a kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó szabványok
MSZ ISO 6707-1:1992
MSZ ISO 4463-1:1992
MSZ ISO 7077:1990
MSZ ISO 7078:1990
MSZ ISO 6405-1:1994
MSZ ISO 7296-1:1993
MSZ 17066:1985
MSZ 15631:1985
MSZ 17304:1983
MSZ 17305:1983
MSZ 17314:1985
MSZ-04-900:1989
MSZ-04-901:1989
MSZ-04-903:1983
MSZ-04-904:1983
MSZ-04-965:1984
MSZ-04-963-1:1987
MSZ-04-963-2:1987

Épületek és mérnöki létesítmények fogalom-meghatározásai. Általános fogalmak
Építőipari mérési és kitűzési módszerek. Tervezés és szervezés,
mérési módok, elfogadási követelmények
Általános alapelvek az építkezések geodéziai ellenőrző méréseinek végrehajtására
Építkezési geodéziai munkálatok fogalom-meghatározásai
Földmunkagépek. A kezelőelemek és az egyéb kijelzők jelképei.
1. rész: Általános jelképek
Daruk vezérlőelemeinek grafikus jelképei. Általános előírások
Biztonsági szín és alakjelek
Tűzvédelmi jelzőtáblák
Munkavédelem. Robbanásbiztonság általános követelményei
Munkavédelem. Anyagmozgatási munkák általános biztonsági
követelményei
Munkavédelem. Bőrvédő készítmények csoportosítása és általános követelményei
Munkavédelem. Építőipari munkák általános biztonságtechnikai
követelményei
Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások
biztonságtechnikai követelményei
Munkavédelem. Kőműves munkák biztonság-technikai követelményei
Munkavédelem. Beton- és vasbeton munkák biztonságtechnikai
követelményei
Munkavédelem. Építőipari gépek telepítési követelményei
Munkavédelem. Építőipari gépek. Biztonságtechnikai követelmények
Munkavédelem. Építőipari gépek. Kiegészítő biztonságtechnikai
követelmények

Zsaluzási állványozási szabványok
MSZ 13014:1977 szabványsorozat Építési falétra állványok elemei
MSZ 15033:1979 szabvány Beton és vasbeton-szerkezeti fogalmak és meghatározások
MSZ 04-803-5:1989 szabvány Helyszínen készített beton és vasbeton szerkezetek
MSZ 04-900 :1989 szabvány (Munkavédelem)
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MSZ 04-904 :1983 szabvány (Munkavédelem)
Szerkezetépítésre vonatkozó szabványok
MSZ 18290 Építési kő anyagok felületi tulajdonságainak vizsgálata
MSZ 18294:1986 Építőkövek
MSZ-04-80 1-1: 1990 Építőipari segédszerkezetek
MSZ-04-900:1989 Építőipari munkák ált. biztonságtechnikai követelményei
MSZ-04-90 1: 1989 Munkavédelem
MI-04-19:1981 Beton és vb. készítése
MSZ-04-803/5: 1989 Zsaluzatok kialakítása
MI 04-19: 1981 Zsaluzatok elbontása betonozás után
MSZ 7658-2:1989 Betonszerkezetek mérettűrése
MSZ 7658/2 Betonok és vasbetonok minősége
MSZ 7658/2 Betonfelületek vizsgálata
MSZ 4737-1:2002 Cementek vizsgálata
MSZ 4701/1:1988 Betonadalék szerek előírásai
MI 4701/2-4:1991 Betonadalék szerek előírásai
MSZ 339:1987 Betonacélok minősége
MI 04-19:1981 Betonfelületek védelme időjárási hatások ellen
MI 04-19:1981 Betonok utókezelése
MI 04-19: 1981 Zsaluzatok eltávolítása
MSZ 4737-1:2000 Kohósalak portlandcementek
MI 04-19:1981 Zsaluzat eltávolítási időpontja
MSZ 7658-2:1982 Szerkezetek alakhűsége
MSZ 4737-1:2002 Cementek minőségi előírásai
MI 04-19:1981 1.2.1 Beton adalékanyagok szemeloszlása
MSZ 4701/1:1988 Beton adalékszerek
MI 4701/2-4:1991 Beton adalékszerek
MSZ ENV 1992-1-1:2005 EUROCODE-2 Betonok minősítési rendszere
MI-07-3406:1987 Betonok korrózióvédelme
MI 04-19:1981 Betonok utókezelése
MSZ 7658-2:1982 Mérettűrések
MSZ 4715-4:1987 A megszilárdult beton vizsgálata
MSZ 04-901: 1989 Építőipari földmunkák, dúcolások biztonságtechnikai követelményei
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MI 04-19-81 Beton és vb. Készítése
MSZ EN 1338:2003 Beton útburkoló elemek. Követelmények és vizsgálati módszerek
MSZ EN 1340:2003 Beton útszegély-elemek. Követelmények és vizsgálati módszerek
Egyéni védőeszközök előírásai
MSZ EN 340:2004

Védőruházat. Általános előírások

MSZ EN 397:1997

Ipari védősisakok

MSZ EN 388:2003

Védőkesztyűk mechanikai veszélyek ellen

Legfontosabb biztonságtechnikai előírások:
o 12/2006. (III.23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről
o 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
o 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről
o A többször módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.
2. A dokumentáció
2.1. Jelen közbeszerzési eljárás lefolytatásába bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatait a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6.§ (7) bekezdésének előírásai alapján
Ajánlatkérő a következőkben adja meg:
Név: Szokolai László
Cím: 2660 Balassagyarmat, Éger út 21.
Email cím: szl@t-email.hu
Lajstromszám: 00680
2.2. Általános tájékoztató az elektronikusan megküldött, ill. letölthető iratokról.
Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívást, az Ajánlatkérési dokumentációt, a Vállalkozási szerződést, a rajzdokumentációt, a műszaki leírást, az 1. és 2. részajánlati kör esetében a konszignációt olvasható .pdf formátumban, minden árazatlan költségvetést kitölthető .xlsx Excel formában, a kitölthető nyomtatványokat kitölthető Word űrlap formátumban adja át.
2.3. A Kitölthető nyomtatványok dokumentumról:
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a) A kiadott nyomtatványok, nyilatkozatminták használata nem kötelező, ajánlatkérő azokat az ajánlatok összeállításának megkönnyítése érdekében adja ki.
b) Minden olyan nyomtatvány esetében, ahol azonos szám alatt (pl.: 3. számú nyomtatvány) több változatot is tartalmaz a dokumentáció (pl.: „A” változat, „B” változat) az
ajánlatba csak az egyik változatot kell betenni, azt, amelyik az ajánlattevő szándéka szerinti nyilatkozat.
c) Ajánlatkérő a kiadott mintáktól eltérő nyilatkozatokat is elfogad, amennyiben azok tartalma a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az Ajánlattételi felhívás, valamint az Ajánlatkérési dokumentáció előírásainak megfelel.
d) A kitölthető Word űrlap formátum esetében ajánlattevőnek az adott nyomtatványon (űrlapon) a dokumentum megnyitása után kitöltendő rovatba kell csupán kattintania és beírni a megfelelő adatot. Az űrlap formátum az adatbeviteli mezőkön kívül máshová nem
enged beírást, törlést, ezért amennyiben ajánlattevőnek nem megfelelő valamelyik nyilatkozatminta, úgy saját nyilatkozatot is benyújthat a c) pontban leírtak szerint.
e) Amennyiben egy nyomtatvány az ajánlatban nem releváns, akkor az adott nyomtatványon lévő nyilatkozatot nem kell kitölteni és nem kell az ajánlatba tenni.
2.4. Ajánlatkérő által elektronikus formában, a felhívással együtt megküldött iratok
Ajánlatkérő az alábbi iratokat az Ajánlattételi felhívással együtt küldi meg elektronikus formában:
§

Ajánlattételi felhívás (Ajánlattételi_felhívás_Cegléd.pdf)

§

Ajánlatkérési dokumentáció (Ajánlatkérési_dokumentáció_Cegléd.pdf)

§

Vállalkozási szerződések tervezetei
(Vállalkozási_szerződés_Cegléd_1. részajánlati _kör.pdf,
Vállalkozási_szerződés_Cegléd_2. részajánlati _kör.pdf,
Vállalkozási_szerződés_Cegléd_3. részajánlati _kör.pdf,
Vállalkozási_szerződés_Cegléd_4. részajánlati _kör.pdf)

§

Kitölthető nyomtatványok (Kitölthető_nyomtatványok_Cegléd.doc)

Az Ajánlattételi felhívás C.) pontjában meghatározottak szerint az internetről letölthető műszaki dokumentáció ismertetése (részajánlati körönként hasonló szerkezetben):
•

Árazatlan költségvetés mappában árazatlan költségvetés olvasható .pdf formátumban és
kitölthető .xlsx Excel formában
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•

Műszaki leírás mappában műszaki leírás, az 1. és 2. részajánlati kör esetében a konszignáció is olvasható .pdf formátumban

•

Rajzdokumentáció mappában felmérési tervek és kiviteli tervek .pdf formátumban

A 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6.§ (6) bek. a) pontjának előírása alapján ellenjegyezte:
_________________
Szokolai László
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

60

