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1. Bevezetés, általános információk
Szank Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Ajánlatkérő) „Önkormányzati épületek
energetikai fejlesztése” elnevezéssel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII tv.
(továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész szerinti közbeszerzési eljárást folytat le, mint ajánlatkérő.
Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai dr. Polyák Csaba,
lajstromszáma 00225; levelezési címe: 6000 Kecskemét, Pf. 611; email címe:
polyak.csaba@gmail.com.
A megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében a jelen dokumentációt bocsátjuk az ajánlattevők
rendelkezésére. A dokumentáció mind a négy részajánlati kör vonatkozásában tartalmazza az
építési beruházásra vonatkozó követelményeket, a nyertes ajánlattevővel aláírásra kerülő
szerződés tervezetét, a kizáró okokkal kapcsolatos információkat, az ajánlat elkészítéséhez
szükséges előírásokat, formai követelményeket, nyilatkozatmintákat, továbbá az ajánlattételi
felhívásban megadott információk, feltételek részletesebb ismertetését. A dokumentáció
önmagában nem pótolja a törvényi előírásokat.
A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. (Kbt. 57. §-ának (2)
bekezdése).
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2. Ajánlattételi felhívás
3. Az ajánlattétellel kapcsolatos információk, tájékoztató az eljárás
lefolytatásával kapcsolatban
3.1. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL
Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot.
Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az eljárásban az
ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
3.1.1. Közös ajánlattevők nevében eljáró képviselő:
A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlatevők nevében eljárni jogosult képviselőt (az egyik konzorciumi tagot) megjelölni. A
közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia
kell a közös ajánlattevők megjelölését (nevét, székhelyét).
3.1.2. Egyéb szabályok:
A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a
következőkben ismertetett bírósági ítéletekre és döntőbizottsági joggyakorlatra hívta fel a
közbeszerzési eljárásokban részt vevők figyelmét:
A Fővárosi Ítélőtábla 3.Kf.27.267/2009/11. ítélete szerint a konzorciumoknak jogképességük,
önálló jogalanyiságuk nincs, saját nevük alatt jogok szerzésére és kötelezettségek vállalására
nem jogosultak. A konzorciumot polgári jogi szerződés hozza létre, a konzorciumi szerződés a
szerződő felek között kötelmi jogviszonyt keletkeztet. A konzorciumi szerződéssel nem jön
létre a szerződő felektől elkülönült jogi személy. Sem a Kbt., sem más jogszabály a
konzorciumot jogalanyisággal, jogképességgel nem ruházza fel, ezért harmadik személyek felé
szerződéses nyilatkozatot a tagok személyesen vagy képviselő útján tehetnek.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni szükséges a közös ajánlattevők által kötött
együttműködési megállapodást.
Az együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell:
a)
a közös ajánlattevők nevét, székhelyét;
b)
a közös ajánlattevőket képviselő tag (konzorciumvezető) megjelölését azzal,
hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi tagot képviselni az
ajánlatkérővel szemben jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által az
ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve
megtehető jognyilatkozatok tekintetében; továbbá a megállapodásban a
konzorcium tagjainak a képviselő tagot fel kell jogosítaniuk arra, hogy a
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c)

d)

e)

közbeszerzési eljárás során nevükben nyilatkozatot tegyen, kötelezettséget
vállaljon, a csatolandó dokumentumokat helyettük és nevükben aláírja
(nyertesség esetén kötendő szerződés és az együttműködési megállapodás
kivételével)
a képviselő nevében aláíró természetes személy nevét és mellékletként
csatolva aláírási címpéldányát vagy közjegyző által hitelesített aláírási
mintáját.
közös ajánlattevők nyilatkozatát arról, hogy az ajánlati felhívásban és a
dokumentáció foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően az ajánlattételi
felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismerték,
megértették és azokat elfogadják.
az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése,
alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ bontó feltételtől.

3.2 ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE
A Kbt. 3. §-ának 2. pontja alapján alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által
bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy
alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag eladót.
A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd a később bevont
alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az
ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés
teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem
nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát
benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
3.3 HIÁNYPÓTLÁS
Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint biztosítja a hiánypótlást.
A Kbt. 71. § (8) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel a
figyelmet: Az ajánlatba a jelen dokumentáció 3.4. pont szerinti előírásai alapján kötelezően
csatolandó az ajánlattevő szakmai ajánlata. Amennyiben ajánlattevő a 3.4. pont a), b) vagy c)
pontjában előírt részek bármelyikét egyáltalán nem csatolja be az ajánlatába, az ajánlat
érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja kizárja a be
nem csatolt szakmai ajánlat hiánypótlás keretében történő benyújtását. Amennyiben az
ajánlattevő becsatolja a 3.4. pont a), b) vagy c) pontjában előírt részeket az ajánlatába, abban
az esetben a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján azokkal kapcsolatban hiánypótlás
keretében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható, vagy
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hiány pótolható, továbbá az árazott költségvetés valamely tétele és egységára pótolható,
módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak
értékelés alá részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem
befolyásolja.
3.4. SZAKMAI AJÁNLAT
Ajánlattevőnek az ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtania.
A szakmai ajánlat részei:
a) az ajánlattevő felolvasólapon megajánlott ajánlati árát alátámasztó költségvetés,
amelynek valamennyi tételét be kell árazni. Az árazott költségvetés elkészítésekor a
jelen dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés kötelezően
használandó, annak tartalma nem változtatható meg (az ajánlattevő által kitöltendő
adatok kivételével). Több részre történő ajánlattétel esetén mindazon részekre
benyújtandó a költségvetés, amelyre az ajánlattevő ajánlatot nyújt be.
b) az ajánlattevő felolvasólapon megajánlott, az ajánlattevő által a szerződés teljesítésébe
bevonni kívánt szakember magasépítési kivitelezési munkák területen szerzett műszaki
vezetői szakmai tapasztalatát alátámasztó saját kezűleg aláírt önéletrajz (5. számú
melléklet). Több részre történő ajánlattétel esetén az 5. számú melléklet szerint kell
benyújtani az önéletrajzot.
c) az ajánlattevő felolvasólapon megajánlott, a kivitelezés vonatkozásában vállalt
környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalásait alátámasztó táblázat (6. számú
melléklet). Több részre történő ajánlattétel esetén a 6. számú melléklet szerint kell
benyújtani a táblázatot.
4. AZ AJÁNLATRA VONATKOZÓ FORMAI- ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEK
Általános elvek
A Kbt. 66. §-a alapján ajánlattevőnek az ajánlatát az ajánlattételi felhívásban, valamint a
dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell
elkészítenie és benyújtania.
Az ajánlattevő a Kbt. 55.§-ának (7) bekezdése alapján az ajánlattételi határidő lejártáig új
ajánlat benyújtásával módosíthatja az ajánlatát. Ebben az esetben az elsőként benyújtott
ajánlatot visszavontnak kell tekinteni. A Kbt. 53. §-ának (8) bekezdése alapján az ajánlattevő
ajánlatát az ajánlati kötöttség beálltáig vonhatja vissza.
Jelen dokumentáció számos nyilatkozatmintát tartalmaz, amelyeket Ajánlatkérő állított össze.
Ajánlatkérők számára ezen minták alkalmazása ajánlott, nem kötelező. Ajánlatkérő
ugyanakkor felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét arra, hogy a minták az ajánlattétel
megkönnyítése mellett a bírálat gyorsítását is szolgálják. Amennyiben ajánlattevő más
dokumentum mintákat kíván alkalmazni, annak adattartalmának teljességéért, az előírásoknak
való megfelelőségéért ajánlattevő tartozik felelősséggel.
Az eljárás nyelve
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A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. Az eljárás során minden iratot, levelet
és tájékoztatást magyar nyelven szükséges megkérni, illetve megadni.
Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat magyar nyelvű fordítással
szükséges benyújtani. Ajánlatkérő a hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító
lektor által készített fordítás mellett elfogadja a Kbt 47. §-ának (2) bekezdése szerinti
ajánlatkérői felelős fordítást is. Amennyiben ajánlattevő által készített felelős fordításban kerül
az eredetileg idegen nyelven készült dokumentum benyújtásra, ajánlattevőnek csatolnia kell a
mellékelt minta szerinti nyilatkozatát arról, hogy a magyar fordítás megfelel az idegen nyelven
csatolt dokumentumnak, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a nem megfelelő, a téves,
hiányos vagy hibás fordítás minden következménye az ajánlattevőt terheli.
Amennyiben ajánlattevő az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar
nyelvű fordításban kívánja benyújtani, abban az esetben az 1991. évi XLI. tv és végrehajtására
kiadott 13/1991. (IX. 26.) IM rendelet, a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet, valamint a 7/1986.
(VI.26.) IM rendelet együttesen irányadóak.
4.1. AZ AJÁNLATTAL SZEMBEN TÁMASZTOTT FORMAI KÖVETELMÉNYEK
Az ajánlatot írásban és zártan egy papír alapú példányban és a papír alapú példánnyal
mindenben megegyező elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus példányt CDn kell benyújtani pdf formátumban. A papír alapú példányt és a CD-t közös csomagolásba kell
csomagolni, a csomagolásra rá kell írni: „Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése Ajánlat". Az ajánlatot az ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton
kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön
és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget, számokat vagy képet tartalmazó oldalakat
számozni, az üres oldalakat nem szükséges, de lehetséges. A címlapot és hátlapot (ha ilyen az
ajánlat részét fogja képezni) nem szükséges, de lehet számozni. Ajánlatkérő az ajánlatok
nyomtatott formáját ellenőrzi. Amennyiben az eredeti, illetve az elektronikus adathordozón
beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül
bírálatra, ajánlatkérő ezt tekinti irányadónak. Több részre történő ajánlattétel esetében is a jelen
pontban foglaltak az irányadók, az ajánlatot nem kell részenként külön-külön benyújtani.
A Kbt. 47. §-ának (2) bekezdése értelmében ahol a Kbt. vagy a felhatalmazása alapján
megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely
dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik egyszerű másolatban is benyújtható.
4.2. AZ AJÁNLATTAL SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI KÖVETELMÉNYEK
4.2.1. Felolvasólap
Az ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia (1.sz. melléklet)
4.2.2. Tartalomjegyzék
Az ajánlatnak oldalszámozott tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok a tartalomjegyzékben megjelölt oldalszám alapján megtalálhatóak.

6. oldal, összesen: 17

DOKUMENTÁCIÓ

4.3. AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT(OK), EGYÉB DOKUMENTUMOK
4.3.1. A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az
ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció feltételeire, a
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az
ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősüle (2. számú melléklet).
4.3.2. Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevők esetén minden ajánlattevőnek az ajánlatában be
kell nyújtania aláírási címpéldányt, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti
aláírás-mintát, cégnek nem minősülő ajánlattevő esetén az aláírásra jogosult aláírás mintáját.
4.3.3. Ajánlattevői nyilatkozat az alvállalkozókról [Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja
alapján] (3. számú melléklet).
4.4. KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁNAK IGAZOLÁSA
4.4.1. Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról (4. számú melléklet)
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §-ának (4) bekezdése alapján az érintett gazdasági
szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyíthatja, hogy megfelel az
előírt követelményeknek.
4.5.
A
SZAKMAI
DOKUMENTUMOK

AJÁNLATTAL

KAPCSOLATBAN

BENYÚJTANDÓ

4.5.1. Az ajánlatba be kell nyújtani az ajánlattevő szakmai ajánlatát a dokumentáció 3.4.
pontjában előírt tartalommal (költségvetés és 5. és 6. számú melléklet).
4.6. EGYENÉRTÉKŰSÉG ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATBAN BENYÚJTANDÓ
DOKUMENTUMOK
Amennyiben a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre,
típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozások szerepelnek, a
hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, az előírt
hivatkozások minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezéssel együtt értelmezendőek.
Amennyiben a közbeszerzési dokumentumokban szabvány, műszaki engedély, műszaki
előírások, műszaki ajánlás szerepel, azok minden esetben a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezéssel együtt értelmezendőek.
4.6.1. Nyilatkozat egyenértékűséggel kapcsolatban és adott esetben az egyenértékűséget
igazoló dokumentumok benyújtása (7. számú melléklet)
5. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGE
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Minden költség, amely az ajánlat elkészítésével és benyújtásával függ össze, az ajánlattevőt
terheli. Ajánlatkérő nem felel, és nem fizet olyan kiadásokért és veszteségekért, amelyek az
ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevő részéről felmerülhetnek.
Ajánlattevőnek semmilyen címen nincs joga az Ajánlatkérőtől az ajánlat kidolgozásával
kapcsolatos költségei visszatérítését kérni. Még abban az esetben sem, ha az Ajánlatkérő
visszavonja az ajánlattételi felhívást vagy eredménytelenné nyilvánítja az eljárást.
6.
KÖZBESZERZESI
RÉSZENKÉNT

MŰSZAKI

LEÍRÁS

ÉS

TERVDOKUMENTÁCIÓ

7. ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS RÉSZENKÉNT

8. KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

9.
AJÁNLATTEVŐK
MELLÉKLETEK

SZÁMÁRA

AJÁNLOTT

NYILATKOZATMINTÁK,

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatuk összeállításánál azt a
sorrendet kövessék az egyes nyilatkozatok, egyéb dokumentumok benyújtásánál, amely
sorrendben a jelen dokumentáció a következőkben tartalmazza a dokumentumokat.
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1. számú melléklet

FELOLVASÓLAP
Ajánlattevő neve1:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő adószáma:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó faxszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:
A közbeszerzési eljárás elnevezése: Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése
Az ajánlatok értékelési szempontjaira tett megajánlások2:
1. rész: Európa ház energetikai fejlesztése
Ajánlati ár
nettó …………………………..forint
Az ajánlattevő által a szerződés teljesítésébe
........................nap
bevonni kívánt szakember magasépítési
kivitelezési munkák területen szerzett
műszaki vezetői szakmai tapasztalata
A
kivitelezés
vonatkozásában
vállalt
.…………………db
környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások
2. rész: Idősek klubja energetikai fejlesztése
Ajánlati ár
nettó …………………………..forint
Az ajánlattevő által a szerződés teljesítésébe
........................nap
bevonni kívánt szakember magasépítési
kivitelezési munkák területen szerzett
műszaki vezetői szakmai tapasztalata
A
kivitelezés
vonatkozásában
vállalt
.…………………db
környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások
3. rész: Orvosi rendelő energetikai fejlesztése
Ajánlati ár
nettó …………………………..forint
Az ajánlattevő által a szerződés teljesítésébe
........................nap
bevonni kívánt szakember magasépítési
kivitelezési munkák területen szerzett
műszaki vezetői szakmai tapasztalata
A
kivitelezés
vonatkozásában
vállalt
.…………………db
1

Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevő nevét, székhelyét, adószámát és cégjegyzékszámát fel kell tüntetni a
felolvasólapon.
2

Figyelem! Az ajánlattevő köteles az azon részhez/részekhez tartozó megajánlásait a felolvasólapon
megadni, amelyre/amelyekre ajánlatot nyújt be! Amennyiben valamely részre az ajánlattevő nem nyújt
be ajánlatot, az adott részre vonatkozó táblázatot jól látható módon át kell húzni!
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környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások
4. rész: Helytörténeti kiállító tér energetikai fejlesztése
Ajánlati ár
nettó …………………………..forint
Az ajánlattevő által a szerződés teljesítésébe
........................nap
bevonni kívánt szakember magasépítési
kivitelezési munkák területen szerzett
műszaki vezetői szakmai tapasztalata
A
kivitelezés
vonatkozásában
vállalt
.…………………db
környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások

Kelt: …………….., 2017. év ………………. hó ……. nap
………………………………
cégszerű aláírás
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2. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT, ÉS NYILATKOZAT A KBT. 66. §-ÁNAK (2)
BEKEZDÉSE SZERINT
Alulírott
…..…………………………………………mint
a(z)
……………………………………….………… (cégnév)3 ajánlattevő jelen közbeszerzési
eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi
felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően az ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen
nyilatkozattal elfogadjuk.
Nyertességünk esetén vállaljuk, hogy a szerződést megkötjük és azt az ajánlatban
meghatározott összegért szerződésszerűen teljesítjük.
Ennek megfelelően ajánlatot nyújtunk be az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció szerinti
feladatok ott rögzítettek szerinti teljesítésére és nyertességünk esetén kötelezettséget vállalunk
az előbbi dokumentumokban foglalt kikötések maradéktalan teljesítésére.
Nyilatkozom, hogy társaságunk4 a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény szerint
-

mikro vállalkozásnak,
kisvállalkozásnak,
középvállalkozásnak minősül,
nem tartozik a törvény hatálya alá5.

Jelen nyilatkozatot az „Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési
eljárásban6
- 1. rész: Európa ház energetikai fejlesztése
- 2. rész: Idősek klubja energetikai fejlesztése
- 3. rész: Orvosi rendelő energetikai fejlesztése
- 4. rész: Helytörténeti kiállító tér energetikai fejlesztése
részre benyújtott ajánlat részeként teszem.
Kelt: …………….., 2017. év ………………. hó ……. nap

…………………………………………..
cégszerű aláírás
3

Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőt fel kell tüntetni
Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőt fel kell tüntetni
5
A megfelelő rész aláhúzandó
6
A megfelelő rész aláhúzandó
4
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3. sz. melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
az alvállalkozókról
[Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) és b) pontjai alapján]
Alulírott ….................................... mint a(z) ………………………………………. (cégnév)7
ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője
nyilatkozom,
1) hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint:
a) az ajánlattevő a közbeszerzésnek az alábbi része (részei) teljesítéséhez kíván alvállalkozót
igénybe venni8:
A közbeszerzés azon része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni

b) az ezen része(k) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozók:
Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók neve, címe

Jelen nyilatkozatot az „Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési
eljárásban9
- 1. rész: Európa ház energetikai fejlesztése
- 2. rész: Idősek klubja energetikai fejlesztése
- 3. rész: Orvosi rendelő energetikai fejlesztése
- 4. rész: Helytörténeti kiállító tér energetikai fejlesztése
részre benyújtott ajánlat részeként teszem.
Kelt: …………….., 2017. év ………………. hó ……. nap
………………………………………
cégszerű aláírás
7

Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőt fel kell tüntetni
Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőt fel kell tüntetni. Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót a
teljesítésbe bevonni, akkor az alábbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem kívánunk igénybe venni”
szövegbetétet kell beírni.
9
A megfelelő rész aláhúzandó. Figyelem! Amennyiben az ajánlattevő több részre kíván ajánlatot benyújtani, és az 1) a) vagy
b) pontban foglalt adatok eltérőek az egyes részek vonatkozásában, akkor a nyilatkozatot részenként külön-külön kell
benyújtani!
8
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4. számú melléklet

Nyilatkozat kizáró okokról10
Alulírott ….................................... mint a(z) ………………………………………. (cégnév)
ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője
nyilatkozom,
hogy nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény a
Kbt. 62. §-a (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok.
A Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjával kapcsolatban kijelentem, hogy
társaságunk olyan társaságnak minősül, amely
- szabályozott tőzsdén nem jegyzett;
- szabályozott tőzsdén jegyzett.
Amennyiben ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amely nem jegyzett szabályozott tőzsdén,
akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos
nevét és állandó lakóhelyét az alábbiak szerint mutatom be:
……………………….11
Kijelentem továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. §-ának
(1) bekezdés g) – k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
valamint az általunk alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a
Kbt. 62. §-ának (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Jelen nyilatkozatot az „Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési
eljárásban12
- 1. rész: Európa ház energetikai fejlesztése
- 2. rész: Idősek klubja energetikai fejlesztése
- 3. rész: Orvosi rendelő energetikai fejlesztése
- 4. rész: Helytörténeti kiállító tér energetikai fejlesztése
részre benyújtott ajánlat részeként teszem.
Kelt13: …………….., 2017. év ………………. hó ……. nap
….......................................
cégszerű aláírás

10

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania.
Amennyiben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni. Amennyiben ajánlattevő szabályozott tőzsdén jegyzett, akkor a nyilatkozat ezen részét nem kell kitölteni.
12
A megfelelő rész aláhúzandó
13
Nem lehet korábbi, mint az ajánlattételi felhívás megküldésének napja
11
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5. számú melléklet

Az ajánlattevő által a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember magasépítési
kivitelezési munkák területen szerzett műszaki vezetői szakmai tapasztalatát alátámasztó
önéletrajz
Önéletrajz
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:
Azon magasépítési kivitelezési munkák
megnevezése, ahol a szakember műszaki
vezetői tapasztalattal rendelkezik
A munka megnevezése:
A munka teljesítésének helye:
A munka kezdő időpontja év, hónap,
nap bontásban:
A munka műszaki átadás-átvételi
eljárása lezárásának időpontja év,
hónap, nap bontásban:
A szakember műszaki vezetői szakmai
tapasztalata napban:
A munka műszaki tartalmának olyan
részletességű bemutatása, amelyből
kiderül az előírt követelményeknek való
megfelelés:14
A munka megrendelőjének neve,
székhelye:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek

14

magasépítési kivitelezési munkák
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Jelen nyilatkozatot az „Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési
eljárásban15
- 1. rész: Európa ház energetikai fejlesztése
- 2. rész: Idősek klubja energetikai fejlesztése
- 3. rész: Orvosi rendelő energetikai fejlesztése
- 4. rész: Helytörténeti kiállító tér energetikai fejlesztése
részre benyújtott ajánlat részeként teszem.
Kelt: …………….., 2017. év ………………. hó ……. nap
………………………………
szakember aláírása

15

A megfelelő rész aláhúzandó. Figyelem! Amennyiben az ajánlattevő több részre kíván ajánlatot benyújtani, és a bemutatni
kívánt szakmai tapasztalat eltérő az egyes részek vonatkozásában, akkor az önéletrajzot részenként külön-külön kell
benyújtani!
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6. számú melléklet

Nyilatkozat
a kivitelezés vonatkozásában vállalt környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalásokról
Alulírott ….................................... mint a(z) ………………………………………. (cégnév)16
ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője
nyilatkozom,
hogy a kivitelezés vonatkozásában vállalt környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalásaink az
alábbiak17:
•
•
•
•
•
•

Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik.
Kizárólag EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek
alkalmazása legalább 50 %-ban.
Felvonulási terület építőanyag tárolására szolgáló részének porfogó hálóval történő
körbekerítése.
Vállaljuk, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak munkanapokon napközben 7:00-18:00
közötti időszakban végzünk.
Vállaljuk a munkaterületen a nyertes ajánlattevő ill. közreműködői által termelt
kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítását.
Vállaljuk, hogy az irodai munkák során felhasznált papírok 50 %-ában újrahasznosított
papír kerül alkalmazásra.

Jelen nyilatkozatot az „Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési
eljárásban18
- 1. rész: Európa ház energetikai fejlesztése
- 2. rész: Idősek klubja energetikai fejlesztése
- 3. rész: Orvosi rendelő energetikai fejlesztése
- 4. rész: Helytörténeti kiállító tér energetikai fejlesztése
részre benyújtott ajánlat részeként teszem.
Kelt: …………….., 2017. év ………………. hó ……. nap
……………………………
cégszerű aláírás
16

Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőt fel kell tüntetni
A megfelelő részeket alá kell húzni. Figyelem!!! Kizárólag annyi részt kell aláhúzni, amekkora darabszámú megajánlás a
felolvasólapon szerepel!
18
A megfelelő rész aláhúzandó. Figyelem! Amennyiben az ajánlattevő több részre kíván ajánlatot benyújtani, és a kivitelezés
vonatkozásában vállalt környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások eltérőek az egyes részek vonatkozásában, akkor a
nyilatkozatot részenként külön-külön kell benyújtani!
17
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7. számú melléklet

Nyilatkozat
egyenértékűséggel kapcsolatban
Alulírott ….................................... mint a(z) ………………………………………. (cégnév)19
ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője
nyilatkozom,
hogy20
 az ajánlatunkban nem kívánunk egyenértékű megoldással élni
 az ajánlatunkban a műszaki leírás és/vagy a költségvetés vonatkozásában az alábbi
egyenértékű megoldással kívánunk élni
Műszaki leírás és/vagy a költségvetési Az egyenértékű megoldást
tétel megnevezése
dokumentum megnevezése21

igazoló

Jelen nyilatkozatot az „Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési
eljárásban22
- 1. rész: Európa ház energetikai fejlesztése
- 2. rész: Idősek klubja energetikai fejlesztése
- 3. rész: Orvosi rendelő energetikai fejlesztése
- 4. rész: Helytörténeti kiállító tér energetikai fejlesztése
részre benyújtott ajánlat részeként teszem.
Kelt: …………….., 2017. év ………………. hó ……. nap
….......................................
cégszerű aláírás
19

Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőt fel kell tüntetni
A megfelelő részt vagy a rubrikában történő x elhelyezésével vagy aláhúzással, vagy egyéb módon egyértelműen jelölni
szükséges! Az alsó rubrikához rendelt eset fennállásakor az ahhoz tartozó táblázatot ki kell tölteni!
21
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (6) bekezdése szerinti dokumentumokat csatolni kell az ajánlatba!
22
A megfelelő rész aláhúzandó. Figyelem! Amennyiben az ajánlattevő több részre kíván ajánlatot benyújtani, és az
egyenértékű megoldások eltérőek az egyes részek vonatkozásában, akkor a nyilatkozatot részenként külön-külön kell
benyújtani!
20

17. oldal, összesen: 17

