ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL
A Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
(4400. Nyíregyháza, Luther u. 7.) mint ajánlatkérő nevében tisztelettel felkérem, hogy az
elektronikus közbeszerzési rendszeren (továbbiakban: EKR) keresztül megküldött
ajánlattételi felhívás, valamint közbeszerzési dokumentumokban leírtak szerint tegye meg
ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására.
Ajánlatkérőre vonatkozó információk:
Hivatalos név: Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: 4400. Nyíregyháza, Luther u. 7.
Város: Nyíregyháza

NUTS-kód: HU 32310

Kapcsolattartó személy: Kocsisné Sárossy Emőke
E-mail: admin@evengel-nyhaza.sulinet.hu

Postai irányítószám: 4400 Ország: Magyarország
Telefon: 06/42 504 936, 06/20 8248354
Fax: 06/42 504 937

Honlap címe: http://www.evangelikus.hu/címkék/túróczy-zoltán-evangélikus-óvoda-és-magyar-angol-két-tanítási-nyelvű-általános-iskola

Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
Dr. Szűcs Ilona
Lajstromszám: 00310
Levelezési cím: 4244. Újfehértó, Eötvös utca 2.
E-mail: icusszucs@t-online.hu
Az eljárás típusa:
Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési
eljárás (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti).
Eljárás nyelve:
Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem
magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
Az eljárás tárgya:
Túróczi Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-angol Kéttanítású Nyelvű Általános Iskola vizes blokk
felújítási munkái elvégzése

A szerződés időtartama/teljesítési határidő:
Szerződés hatálybalépésétől számítva 2 hónap, de legkésőbb 2018. december 31. nap.
(szerződéskötéskor ismert adatok szerint.)
A szerződés az aláírásának napján – amennyiben nem egy napon írják alá a szerződést, az
utolsó aláírás napján – lép hatályba. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Egyéb rendelkezések:
Az eljárás során felmerülő, az eljárást megindító felhívásban és jelen közbeszerzési
dokumentumokban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak.

1. KÖTET
AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS EGYÉB PONTJAI

Ajánlati felhívás az alábbi linken található:
https://ekr.gov.hu
1.
Ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és
honlapcím):
Ajánlatkérőre vonatkozó információk:
Hivatalos név: Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: 4400. Nyíregyháza, Luther u. 7.
Város: Nyíregyháza

NUTS-kód: HU 32310

Postai irányítószám: 4400

Kapcsolattartó személy: Kocsisné Sárossy Emőke

Ország: Magyarország
Telefon: 06/42 504 936, 06/20 8248354
Fax: 06/42 504 937

E-mail: admin@evengel-nyhaza.sulinet.hu

Honlap címe: http://www.evangelikus.hu/címkék/túróczy-zoltán-evangélikus-óvoda-és-magyar-angol-két-tanítási-nyelvű-általános-iskola

2.
A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának indokolása:
Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési
eljárás (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás): Ha az építési beruházás becsült értéke
nem éri el a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a
nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ában foglalt
eltérésekkel történő alkalmazásával is.
3.
A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja,
határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton, közvetlenül, teljeskörűen,
korlátlanul, térítésmentesen bocsátja ajánlattevő rendelkezésére a Kbt. 39. § (1) bekezdésének
megfelelően. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az EKR-ben a https://ekr.gov.hu
weboldalon keresztül rendelkezésre bocsátja Ajánlattevőnek. A Kbt. 115. § (7) bekezdésének
megfelelően ajánlatkérő honlapján és az EKR-ben is közzéteszi jelen ajánlattételi felhívást és
közbeszerzési dokumentumokat:
4.
A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a
közbeszerzési eljárást lefolytatják:
Vállalkozási szerződés: Túróczi Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-angol Kéttanítású Nyelvű
Általános Iskola vizes blokk felújítási munkái elvégzése

5.
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
Szerződés hatálybalépésétől számítva 2 hónap, de legkésőbb 2018. december 31. nap
(szerződéskötéskor ismert adatok szerint).
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A szerződés az aláírásának napján – amennyiben nem egy napon írják alá a szerződést, az
utolsó aláírás napján – lép hatályba.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
6.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás:

A szerződés finanszírozása „Az iskola épületének belső felújítása, digitális
korszerűsítése”című pályázat egyházi kiegészítő támogatásából valamint az intézmény saját
forrásából (utófinanszírozással) biztosított. A támogatás mértéke – a fentiek
figyelembevételével - a Projekt elszámolható összköltségének 80,00 %-a.
Az elszámolás egyösszegű átalányár alapján történik.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz,
továbbá, hogy a megkötendő szerződés rendelkezései vonatkozásában tartalékkeret
jogintézményét nem alkalmazza.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-ának
megfelelő összegű előleget biztosít, melynek igénybevétele nem kötelező. Ajánlattevőnek az
előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell
kibocsátania.
Az előlegszámla összege végszámlában számolható el.
Számlázás:
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít akként, hogy nyertes ajánlattevőnek a
teljesítés során 4 számla (ideértve a végszámlát is, de az előlegszámlát nem) benyújtásának
lehetősége biztosított az alábbiak szerint:
- 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő
összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén;
- 2. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő
összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén;
- 3. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő
összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 75 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén;
- végszámla benyújtása: a nettó vállalkozói díj fennmaradó 25 %-ának megfelelő összegről az
ÁFA nélküli szerződéses érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki
átadás-átvételt követően.
Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással,
forintban (HUF) teljesíti 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, az alábbiak szerint:
- alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései
szerint; továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint;
- alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek alkalmazásával a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján az építési beruházások, valamint az
építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól szóló 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a szerint, figyelemmel a 32/B.
§-ban foglaltakra is
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvényben meghatározott [6:155.§] mértékű és a késedelem időtartamához igazodó
késedelmi kamatot fizet, továbbá a külön jogszabályban megállapítottak szerint (2016. évi IX.
törvény) behajtási költségátalányt fizet.
Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
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Vonatkozó jogszabályok:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény
Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet

7. Rész-ajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása:
Jelen eljárásban Ajánlatkérő részajánlat-tételt nem biztosít.
INDOKA: Ajánlatkérő a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzési igény, a
beszerzés tárgyának jellege, valamint a beruházás mérete, műszaki tartalma nem teszik
célszerűvé a részekre történő megbontást és a részajánlat tétel lehetőségének biztosítását.
Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás nem osztható oly módon hogy az
a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, a felvonulási létesítmények mozgatása,
az építési anyagok biztosítása költségtakarékosabb egy részre történő ajánlatadás esetén.
Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás olyan gazdasági és műszaki
egységet alkot, amely nem teszi lehetővé az építés részegységekre való szétbontását, az egyes
feladatok különböző vállalkozások általi ellátása a munkaszervezés szempontjából nehezen
kivitelezhető továbbá a beszerzés tárgyának jellege se teszi lehetővé a közbeszerzés több
részére történő ajánlattétel biztosítását. A kivitelezés ütemezése egy ajánlattevő esetében
oldható meg a legoptimálisabban.
A feladatok munkanemekre való megbontása, ezzel több gazdasági szereplő részére történő
munkaterület-átadás műszaki értelemben rendkívül aggályos és ésszerűtlen. Ez esetben
minden gazdasági szereplő maga gondoskodna az anyagmozgatásról, az építési anyagok
helyszínen történő deponálásáról, az építési munkaterület őrzéséről, stb. Ezen munkák egy
munkaterületen belül több gazdasági szereplővel nem hangolhatók össze, a kivitelezés során a
közös munkaterület mindenképpen fennakadásokat, nem várt akadályközléseket és a teljesítés
elhúzódását eredményezné. Mindemellett kiemelendő, hogy egy munkaterületen történő
munkavégzés esetén a párhuzamosságok (mint a gazdasági szereplők közötti összehangoltság
nélküli szállítások, vagy különböző, de azonos munkát végző alvállalkozók bevonása, stb.) a
költségek emelkedését, adott esetben megsokszorozódását eredményezné, mely a gazdasági
ésszerűséggel összeegyeztethetetlen.
Az egyértelmű felelősségvállalást, garanciát csak egészben történő ajánlattétellel és
kivitelezéssel lehet biztosítani.
Az építési beruházás keretében elvégzendő munkanemekre, illetve a munkavégzés időbeli
feltételeire tekintettel a részekre történő ajánlattétel biztosítása költség-és humánerőforrás
többlet igénybevételét tenné szükségessé. A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek
kivitelezés-szervezésben és műszakilag összefonódnak, így a beruházás munkaszervezése
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valamint az estleges garanciális jogok érvényesítése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban
megoldható.
A részekre bontás tilalmát indokolja továbbá az adminisztratív, számlázási, számviteli terhek
csökkentése
8. Az ajánlatok értékelési szempontja:
Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány alapján a Kbt. 76. § (2) bekezdése
c) pontja szerint.
Értékelési szempont

Súlyszám

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

70

2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap,
legkedvezőbb szintje: 60 hónap. Ajánlatkérő a 36 hónap és a 60
hónap közötti megajánlásokat értékeli a kötelezően előírt időtartam
levonásával.)

30

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
és felső határa: 0-10 pont.
Az 1. értékelési részszempont szerinti megajánlás alátámasztására ajánlattevőknek az
ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni.
Az árazott költségvetés elkészítése során az alábbiakat szükséges figyelembe venni:





Az árazatlan költségvetés tételeinek tartalmát elsődlegesen úgy kell értelmezni, hogy azok a
megnevezésük szerinti munka minden közvetlen és közvetett munkaműveleti és dologi
elemét magukban foglalják az előkészítéstől a Szerződésben megfogalmazott és az egyéb
vonatkozó előírásokat mindenben kielégítő módon történő teljes elkészítésig, azaz a
tételekhez tartozó egységárakat ÁFA (Általános Forgalmi Adó) nélkül kell megadni, de
tartalmazniuk kell minden egyéb járulékos költséget is (biztonsági korlátok, terelőelemek,
lezárások, lerakóhelyi díjak, előírt ellenőrző mérések és vizsgálatok, mintavételek,
minősítések, minőségtanúsítások, segédanyagok, kitűzések, geodéziai munkák, stb.),
valamennyi szükséges munka elvégzését teljesen készen, továbbá minden vámot adót és
egyéb illetéket, ami a Vállalkozónak a Szerződés alapján vagy bármely más okból kell
fizetnie.
Ha egy munkafázis tétele nem került külön kiírásra, de az abban foglalt tevékenységre
szükség van, akkor azok költségeit a munkatételek egységárában kell figyelembe venni.
A megadott egységáraknak a műszaki tartalom megvalósításához szükséges ráfordítás
összegén túl a munkák teljes befejezéséig várható árváltozásból eredő költségeket is
tartalmaznia kell, ezért az egységárak rögzítettek és nem változtathatók a Szerződés
időtartama alatt.

5



A költségvetés(ek) Microsoft Office Excel formátumban állnak az Ajánlattevők
rendelkezésére, amelyet kitöltve kell az ajánlatukhoz csatolniuk elektronikus formátumban
(Microsoft Office Excel formátumban) is!
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára, mely
szerint átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely
tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása
a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az Ajánlattevők között az
értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek
nyilváníthatja az alábbi esetekben, amennyiben a következő változtatások bármelyike esetén
Ajánlatkérő nem lenne képes az ajánlatok közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak
megfelelő értékelésére:



Ajánlattevő nem nyújt be árazott költségvetést,
Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül (pl.
kiegészítő tájékoztatás) új sorral egészíti ki, vagy
Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül összevonja,
vagy
Ajánlattevő Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül a költségvetés tételeit,
mennyiségi adatait módosítja, vagy
egyéb módon olyan módosítást eszközöl Ajánlattevő az árazatlan költségvetésen, mely
alapján az nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban
foglaltaknak.






A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok alkalmazása esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a 0-10 pont szerinti ponthatárok
közötti pontszámot:
Pontszámok kiosztásának módszere: legjobb ajánlat 10 pontot kap; a többi ajánlattevő
pontszámának kiszámítása:
Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra
(legalacsonyabb nettó ajánlati ár összesen) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan
kevesebbet (fordított arányosítás). A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képlet:
P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált:
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.
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Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont esetében a megajánlott számból levonja a kötelezően
előírt számot (36 hónap) és az így kapott legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb
többlet-jótállási időtartam) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet (egyenes
arányosítás). A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képlet:
P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min
ahol:
P:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max:

a pontskála felső határa

P min:

a pontskála alsó határa

A

a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (amennyiben a legelőnyösebb
ajánlat tartalmi eleme meghaladja az ajánlati elem legkedvezőbb
szintjét /24 hónap többlet jótállási időtartam/, úgy abban az esetben is
24 hónap megajánlással számol Ajánlatkérő)

legjobb:

A vizsgált:

a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános
szabályoknak megfelelően két tizedes-jegyre kell kerekíteni, kivéve, ha pontazonosságot
eredményezne (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás
során). Pontazonosság esetén ajánlatkérő addig a tizedes-jegyig kerekít, ahol már különbség
tapasztalható az ajánlatok között. Ebben az esetben minden ajánlat vonatkozásában
alkalmazandó a különbséget eredményező tizedes-jegyig történő kerekítés.
Ajánlatkérő a 2. értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban 60
hónapban határozza meg az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még
kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot
ad.
Ajánlatkérő a 2. értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban
meghatározza, hogy az ajánlati elem minimum értéke 36 hónap, ennél kedvezőtlenebb az
ajánlati elem nem lehet, a minimum értéket el nem érő ajánlatokat Ajánlatkérő érvénytelenné
nyilvánítja.
A 36 hónapos megajánlás (0 hónap többlet-jótállás) 0 pontot kap.
Amennyiben a többlet jótállási időtartam tekintetében minden ajánlat 0 hónap
többletmegajánlást tartalmaz, úgy a 2. értékelési szempont vonatkozásában minden
ajánlattevő 0 pontot kap.
Ajánlatkérő a 36 hónap és a 60 hónap közötti megajánlásokat értékeli a kötelezően előírt
időtartam (36 hónap) levonásával. A megajánlást egész hónapokban kell megadni, a tört
hónap megajánlása érvénytelen.
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot Ajánlatkérő
megszorozza az ajánlattételi felhívásban meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig
ajánlatonként összeadja.
Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési
szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
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9. Kizáró okok:
A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
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 (továbbiakban: Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és
q) pontjában felsorolt kizáró okok hatálya alá
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési dokumentum
nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján
az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett
gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy
a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)
pontjában meghatározott kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és
azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti
ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.
Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.
A kizáró okok hiányára vonatkozó (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés)
egyszerű nyilatkozat vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 14. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások
is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
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10. Alkalmassági követelmények és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában 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 tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások
benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására
köteles benyújtani.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az
alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is
figyelemmel.
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság minimum - követelménye(i):
P.1.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
amennyiben az ajánlattevőnek vagy az ajánlattevő jogelődjének számviteli jogszabályoknak
megfelelő beszámolója alapján az adózott eredménye a jelen ajánlati felhívás
megküldésének napját megelőző 3 (három) számviteli beszámolóval lezárt üzleti évben
egynél több alkalommal (üzleti évben) negatív volt.
A Rendelet 19. § (2) bekezdés fennállása esetében: Amennyiben az ajánlattevő számviteli
jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt
teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Fentiek alapján Ajánlatkérő abban az esetben állapítja meg az Ajánlattevő gazdasági és
pénzügyi alkalmatlanságát, ha az Ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés
tárgyából (Épület felújítás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele
nem éri el legalább a 5 000 000 Ft-ot, azaz ötmillió forintot.
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a
megkövetelt igazolási mód:
P.1.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a
Rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén
bármelyik közös ajánlattevő) csatolja saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak
megfelelő beszámolóját a kiegészítő melléklet és a független könyvvizsgálói jelentés
csatolása nélkül, jelen ajánlati felhívás megküldésének napját megelőző három - számviteli
beszámolóval - lezárt üzleti év vonatkozásában (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti
ország joga előírja közzétételét). A beszámolóknak elég a mérleg és az eredmény-kimutatás
részét benyújtani egyszerű másolatban. Amennyiben az Ajánlatkérő által kért beszámoló a
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő
ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján, a megtalálható beszámoló csatolása az
ajánlatban nem szükséges. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem
írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó
minimum-követelmények tekintetében.
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Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte
meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó (Interaktív digitális
eszközök szállítása) árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az
ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi
adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az Ajánlatkérő által
a felhívásban meghatározott értéket. (Rendelet 19. § (2) bekezdés).
Ajánlatkérő felhívja a Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra is a figyelmet.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az
ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő
ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági
és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint
kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontjában és a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltaknak megfelelően a felhívás
megküldésének napját megelőző utolsó három mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben a
közbeszerzés tárgyából (épület felújítás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevételét évenkénti bontásban.
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében
megjelenített fenti – 12. pontban foglalt - előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják,
hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a
követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is
köteles elfogadni az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésében
meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése szerint azokban az esetekben,
amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági
szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők
elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy
másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye
szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék
szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §
(1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
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A műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimum - követelménye(i):
M.1.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik
az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított három évben (36
hónapban) olyan referenciával, amelynek az értéke elérte az általános forgalmi adó nélkül
számított 5 000 000 Ft-ot, azaz ötmillió forintot.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti teljesítésnek egy referencián belül kell lennie, tehát nem
igazolhatóak kettő vagy több referenciával.
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a
megkövetelt igazolási mód:
M.1. Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a)
pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától visszafelé számított
3 évben teljesített, a beszerzés tárgyával megegyező tárgyú (Épület felújítás) munkáinak
ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint meghatározott formában
benyújtott nyilatkozat vagy igazolás szerint, az alábbi tartalommal:
- a teljesítés ideje, (év/hónap/nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum
megadásával);
- a szerződést kötő másik fél megjelölése (név/cím/kapcsolattartó neve, elérhetősége)
- a szállítás tárgya, mennyisége, (olyan részletezettséggel, amely alapján az alkalmassági
követelménynek való megfelelés megállapítható);
- arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely
alapján az előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen
megállapítható.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás megküldésének
időpontjától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik olyan szerződésszerűen teljesített,
sikeres átadás-átvétellel lezárult, legalább - általános forgalmi adó nélkül számított 5 000 000 Ft-ot, azaz ötmillió forintot elérő épület felújítási referenciával.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi
tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként
teljesített, abban az esetben az ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként,
amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt
alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is.
A teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban meg kell adni a saját teljesítés mértékét
százalékban vagy forintban!
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Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás M/1.) pontjában előírt alkalmassági
minimumkövetelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében,
továbbá a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az
előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására
vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelmények vonatkozásában más
szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettség vállalását tartalmazó okiratot is,amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés alapján azokban az esetekben,
amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott
alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos
jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett
gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők
hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az
ajánlatkérő.
11. Az ajánlat benyújtásának helye:
https://ekr.gov.hu
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre
megadott felületén nyújtható be.
12. Az ajánlattétel nyelve:
Magyar. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi
felelős fordítását is elfogadja
13. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre
jogosultak:
Az ajánlattételi határidő lejártának időpontját követően 2 óra elteltével kerül sor az ajánlatok
felbontására, melyet az EKR végzi el úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az
ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
14.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
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15. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra
vonatkozó információ:
15.1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem követeli
meg.
15.2. Nyertes Ajánlattevőt a szerződésben meghatározott kötelezettségének, feladatának
késedelmes teljesítése esetén – amennyiben azért felelős - késedelmi kötbér-fizetési
kötelezettség terheli a Ptk. 6:186. § alapján. A kötbér alapja a szerződés szerinti, ÁFA nélkül
számított teljes ellenszolgáltatás (vállalkozási díj). A kötbér mértéke a késedelem minden
naptári napja után napi 1%-a kötbéralapra vetítetten.
A 10 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani/elállni, mely okán ajánlattevő a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.
15.3. Meghiúsulási kötbér: Nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles (Ptk.
6:186. §), ha olyan okból, amiért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul. Meghiúsulási
kötbér mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás (vállalkozási díj) 20%-a.
Megrendelő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, melynek a
Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a
Vállalkozó a felhívás kézhezvételét követő 3 napon belül érdemi – indoklással és
bizonyítékokkal alátámasztott – kimentést nem tesz, akkor a kötbérkövetelés a Vállalkozó
részéről elismertnek tekinthető és ezzel beszámíthatóvá válik, a Kbt. 135. § (6) bek.
feltételeinek teljesülése esetén.
A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Nyertes
Ajánlattevőt a teljesítés alól.
Nyertes Ajánlattevő a Ptk. 6:186. § alapján mentesül a kötbérfizetési kötelezettsége alól, ha
szerződésszegését kimenti.
15.4. Jótállás: Ajánlatkérő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített
dolog, ill. elvégzett munka vonatkozásában a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva
jótállást köteles vállalni; ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap, legkedvezőbb szintje: 60
hónap (2. értékelési részszempont)
15.5. Jólteljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és
szavatossági igények biztosítékaként jól-teljesítési biztosíték-fizetési kötelezettséget ír elő. A
jól-teljesítési biztosíték mértéke a szerződés szerinti teljes nettó ellenszolgáltatás 2,5 %-a,
melyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell nyújtani. A jól-teljesítési
biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani és
a jótállási időszak utolsó napjáig kell rendelkezésre állnia.
Nyertes ajánlattevőnek a következő módon kell nyújtania a fentebb említett biztosítékot:
• óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára
történő befizetésével, átutalásával,
• pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával,
• vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel.
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A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet
tartalmazza.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a jól-teljesítési biztosíték rendelkezésre
bocsátásáról.

16.

Egyéb információk:

1. A Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott hirdetmény és tárgyalás nélküli

2.
3.

4.



5.
6.

7.

közbeszerzési eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek
ajánlatot. A Kbt. 115. § (4) bekezdése alapján az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők
közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult
közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött
ajánlattételi felhívást.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére
(ajánlati nyilatkozat) EKR rendszerben létrehozott űrlapot.
Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti
információk ajánlatban történő feltüntetését (nemleges tartalommal is), melynek alapján az
ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat;
Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös
ajánlattevők vonatkozásában.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz
csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását A közös ajánlattevők
megállapodásának tartalmaznia kell:
a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá
kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;
a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről
Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint, EKR-ben
létrehozott űrlapon.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult, ajánlatba csatolt
nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás
mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak)
aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. Egyéni vállalkozó
ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben
egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó
esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának
csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására.
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében
ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot
(tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő
lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz EKR-en keresztül.
Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő a felkérést követően
nem jelezte érdeklődését, így a kiegészítő tájékoztatást nem kapja meg. Az ajánlatkérő,
amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (4)
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8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának
lehetőségével.
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § alapján biztosítja
Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell
benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő
általi felelős fordítását is köteles elfogadni.
Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi
órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
Irányadó Jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában
a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai
szerint kell eljárni.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási
szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt
mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt
felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 5.000.000,- Ft/káresemény, 15.000.000,Ft/év mértékű építés-szerelési munkára vonatkozó felelősségbiztosítás. Amennyiben a
nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal
rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést
jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb
ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben azt az összegezésben megnevezte.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés
időpontjában a fenti tartalmú szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni fog.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a
meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az
ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte.
Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a
szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen
teszik elérhetővé. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdéseiben
foglaltakra.
Ajánlattevő vonatkozásában, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az
ajánlathoz csatoltandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában
nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú
változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani - EKR
rendszerben létrehozott űrlapon.
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2. KÖTET
ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE
1.

A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK TARTALMA

1.1.A közbeszerzési dokumentumok a következő részekből áll:

1. KÖTET: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
2. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE
3. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET
4. KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK
5. KÖTET: MŰSZAKI LEÍRÁS
Önálló mellékletben:
Műszaki leírás
Árazatlan költségvetés
Tervlapok
Műszaki rajzok
1.2 Jelen közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismétlik meg az ajánlattételi felhívásban

foglaltakat, a közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi felhívással együtt kezelendők. Az
ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési
dokumentumokat és annak minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlati időszak alatt kerül
kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan
körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az
ajánlat természetét vagy jellemzőit. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint, a
Kbt. Harmadik része szerinti eljárási szabályok kerülnek alkalmazásra az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint a
Miniszterelnökség által üzemeltetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban:
EKR) igénybevételével.

1.3 Az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas

anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem
szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő
számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó). Sem a közbeszerzési
dokumentumokat, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint
ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára.

1.5 Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az

elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint kizárólag az EKR-ben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja. A közbeszerzési
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dokumentumokat az EKR-ben regisztrált Ajánlattevő elektronikus úton az ajánlattételi
határidő lejártáig elérheti.
1.6. Mindennemű, az Ajánlatkérő és az Ajánlattevők közötti kommunikáció kizárólag az EKR-ben

bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, Ajánlatkérő
által létrehozásra kerülő és Ajánlattevők felé irányuló dokumentumokkal (pl.: hiánypótlási
felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja
küldeni az értesítést.

2.

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

2.1. 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 vagy az általa
meghatározott szervezettől kizárólag az EKR-en keresztül.

2.2. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el. Ajánlatkérő

valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő részére írásban megküldi a választ az EKR-en
keresztül, illetve hozzáférhetővé teszi az EKR-ben.

Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatást vagy felhívását írja
elő, érdeklődést jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás
iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
3.

3.1.

ELŐZETES VITARENDEZÉS
A Kbt. 80. § szerinti előzetes vitarendezési kérelem megküldése és az előzetes vitarendezés
során a kommunikáció az EKR-ben történik.

4. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a
közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának
megfelelően.
A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra
tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha
ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan
nappal meghosszabbodik.
Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy:



nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak;



a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő
számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt
haladéktalanul értesíti.
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4.5.

Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata
ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:



a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott valamely feltétel.



a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
valamely feltétel.
Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt
már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti
jogsegély igénybevétele nélkül.
A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő
félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.
Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni,
amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is,
hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

4.6.

4.7.
4.8.

5.

AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA

5.1. Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az eljárást megindító felhívásban, illetve jelen közbeszerzési

dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan
figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a
továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania.
5.2. Ajánlattevő kötelezettségét képezi – a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok gondos

áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény,
kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő
(értelmező) tájékoztatás–kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele.

5.3. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül, az eljárás erre megadott

felületén nyújtható be. Az előírt nyilatkozatokat az eljárásnak erre a célra biztosított felületén
kell megadni, egyes igazolások benyújtása pedig a felület, az erre a célra létrehozott helyen az
ajánlat összeállítása során feltöltési lehetőséget biztosít.

5.4. Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő

a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum
benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az
adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a
papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.

5.5. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a

nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább
fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő
azonban – a következő bekezdésben foglalt eset kivételével – nem követelheti meg
elektronikus aláírás alkalmazását.
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5.6. Ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés

érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy
kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári
perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
5.7. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat

megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján
kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni.

5.8. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell

tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé
teszi az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben, és az ajánlattevő eltérő nyelvű
nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar
nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni.

5.9. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági

kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír
alapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is,
ahol a papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus
úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara – legalább
fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel – elektronikusan látta el
hitelesítéssel.

5.10. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf.

formátumú fájlban készítsék el, továbbá ahol ezen felül más formátumot is előírt, úgy annak
megfelelően nyújtsák be (pld. szerkeszthető .xls).

5.11. Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok
informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható,
illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő – ha azt nem tartja szükségesnek – nem köteles
hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt
követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az
előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve
jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az
ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra
vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.

5.12. Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok
informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható,
illetve nem jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és
megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő – ha a
közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem rendelkezik – csupán általánosan
hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához
és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a
dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az
ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra
vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.

5.13. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében – az ajánlatot a rendszerben

benyújtó gazdasági szereplő esetében - a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt
a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges
hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e
vélelem alapján a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.
19

5.14. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők

képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett
nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a
meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az
általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a
közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.

5.15. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti

meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös
ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők
képviseletében eljárhat.
6. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA
6.1. Határidőre benyújtott ajánlatnak csak azok minősülnek, amelyek a felhívásban meghatározott

határidőig az EKR rendszeren keresztül feltöltésre kerülnek. A beérkezés időpontjáról az
EKR rendszer visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az
automatikus visszaigazolásban szereplő időpont. Az ajánlattételi határidő lejártának
időpontját követően 2 óra elteltével kerül sor az ajánlatok felbontására, melyet az EKR végzi
el úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé
válnak.

6.2. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti

adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a
tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé
teszi.
6.3. Az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató

része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan

a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán az ajánlatkérő által
meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább
százhúsz percig, vagy
b) anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna –
üzemzavar folytán az ajánlattételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig
nem elérhető.
Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani az EKR
működésének helyreállítását követően. Az EKR működésének helyreállításáról az EKR
üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. A határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő
idő, de legalább a hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két nap, ha a
módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladásától számított négy nap álljon
rendelkezésre az ajánlatok benyújtására.
7.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.1. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának

körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon
ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben
elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról,
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hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az
ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e
az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi
követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
7.2. Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 55. § (7) bekezdése az EKR-ben lefolytatott

eljárások tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy az ajánlattevőnek a korábban
benyújtott ajánlatot új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.

7.3. Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 71. § (11) bekezdését azzal az eltéréssel kell

alkalmazni, hogy ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték
megjelölésével -, felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba javításának az
eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek
tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített
ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. Ha a
számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan
teljesítették, az ajánlat érvénytelen.

7.4. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében

foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely
a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.

7.5. Ajánlattevőnek az alábbi nyilatkozatokat az EKR rendszerben létrehozott űrlapok kitöltésével

köteles benyújtani:
a) Felolvasólap
b) Kbt. 62. § (1) bekezdés k) kb) pont szerinti nyilatkozat
c) Kbt. 62. § (1) bekezdés k) kc) pont szerinti nyilatkozat
d) Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat
e) Nyilatkozat változásbejegyezés vonatkozásában
Az ajánlatban benyújtandó egyéb nyilatkozatokkal kapcsolatban ajánlatkérő
nyilatkozatmintákat bocsát ajánlattevők rendelkezésére, melyeket az EKR-ben, valamint jelen
Útmutató szerinti formában szükséges benyújtania ajánlattevőnek.
7.6.

5.

A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó
dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót köteles
alkalmazni.
TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK:
A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozóan területileg illetékes
kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége és munkaügyi felügyelősége nyújt
tájékoztatást.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.
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TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK:
Egészségvédelem tekintetében:
Országos Közegészségügyi Intézet
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levélcím: 1437 Pf.: 839
Telefon: +36 1 476 1100
Fax: +36 1 476 1390
E-mail: okz.kst.z.hug@.ki.hs.sz.hu
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Központi telefon: +36-1-476-1100
Központi telefax: +36-1-476-1390
Honlap: www.antsz.hu
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége tekintetében:
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.
Telefonszám: 06-1-795-54-78
e-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu
Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek tekintetében:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelmi Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002
Fax: (06 1) 795-0884
Email: munkavedelmi-foo@ngm.gov.hu
Egyéb elérhetőségek:
Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat:
munkavedelem-info@ngm.gov.hu
Ingyenes (zöld) telefonszáma: (06 80) 204-292
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postai cím: 1476 Budapest, Pf. 75.
Tel.: (1) 303 9300
Fax: (1) 210 4255
Web: www.munka.hu
E-mail: munka@lab.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi
és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.
Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 421.
tel: 06-42-407-511
fax: 06-42-407-484
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E-mail: szabolcsszb-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, szabolcsszb-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Adózás tekintetében:
Nemzeti Adó-és Vámhivatal
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Tel.: +36 1 428-5100
Fax: +36 1 428-5382
Kék szám: +36 40 424-242
Honlap: http://www.nav.gov.hu
Akadálymentesítés tekintetében:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1055 Budapest, Szalay u.10-14
1884 Budapest, Pf. 1.
Központi telefonszám: 06-1- 795-1200
info@emmi.gov.hu
ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
További információk beszerezhetőek
Egyenlő Bánásmód Hatóság
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.
Tel.: +36-1-795-2975 (zöldszám: +36-80-203-939)
Fax: +36-1-795-0760
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672
e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu
EBH Hatósági és Jogi Főosztály
Előzetes telefonos bejelentkezés: +36-1-795-2975, hétfő 9.00-16.00
Honlap: http://www.egyenlobanasmod.hu
Környezetvédelem tekintetében:
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
Tel.: +36 1 224-9100
Fax: +36 1 224-9262
Elektronikus levélcím: orszagos@zoldhatosag.hu
Honlap: http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
Vidékfejlesztési Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Postacím: Vidékfejlesztési Minisztérium, 1860 Budapest
Telefon: 06-1-301-4000 Fax: 06-1-302-0408
info@vm.gov.hu
www.vm.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
Elektronikus levélcím: hivatal@mbfh.hu
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3. KÖTET
SZERZŐDÉSTERVEZET

külön dokumentum
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4. KÖTET
AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK
1. számú melléklet
TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IRATOK
VONATKOZÁSÁBAN
Oldalszám
Tartalomjegyzék (1. sz. melléklet)
Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján- EKR rendszerben létrehozott űrlap
Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) - EKR rendszerben létrehozott űrlap
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján (2. sz. melléklet)
KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK
Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan ajánlattevő, alvállalkozó vonatkozásában (3. SZ. melléklet)
AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK
Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult, ajánlatban csatolt nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselőjének aláírási
címpéldánya vagy aláírás mintája.
Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely
alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is.
Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú
változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani. (EKR rendszerben létrehozott űrlap)
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat
aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalva (4. sz. melléklet), amely tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását. Amennyiben a meghatalmazást
meghatalmazóként aláíró személy szintén meghatalmazott, úgy kérjük mindazon meghatalmazások csatolását, melyeket
együttesen szemlélve egyértelműen levezethető az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő nevében aláíró
meghatalmazott aláírási jogosultsága.
Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben)
A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell:
-

a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá kapcsolattartásra) jogosult
képviselő szervezet megnevezését;
a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről;

Nyilatkozat felelősségbiztosításról (5. sz. melléklet)
Nyilatkozat jól-teljesítési biztosíték nyújtásáról (6. számú melléklet)
Árazott költségvetés (szerkeszthető excel formátumban is)
ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)
A gazdasági szereplő a Kbt. 44. § - ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített
elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót köteles alkalmazni.
ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA ELŐÍRT NYILATKOZATOK
Nyilatkozat pénzügyi és gazdasági alkalmasságról (7. sz. melléklet)
Nyilatkozat műszaki-szakmai alkalmasságról (9. sz. melléklet)
A nyilatkozatot kizárólag a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése szerint, az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)
részéről kell csatolni
Nyilatkozat árbevétel vonatkozásában (8. sz. melléklet)
Nyilatkozat referencia vonatkozásában (10. sz. melléklet)
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2. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az alvállalkozókról
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő
megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), ………………………….
(Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma)
nevében kötelezettségvállalásra jogosult ……………..(tisztség megjelölése), a Túróczy Zoltán
Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint ajánlatkérő
által a Túróczi Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-angol Kéttanítású Nyelvű Általános Iskola
vizes blokk felújítási munkái elvégzése tárgyában megindított közbeszerzési eljárással
összefüggésben.
I.
Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján1, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban
meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe2:
A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni

II.
Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján3, hogy a szerződés teljesítéséhez a I. pontban
meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozókat veszem
igénybe:
A közbeszerzés azon része, amellyel
összefüggésben

Alvállalkozó neve, címe, adószáma

szerződést fog kötni

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
_______________________________________
Cégszerű aláírás
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
1 66. § (6) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló
eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni.
2 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”
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3. számú melléklet
NYILATKOZAT4
a kizáró okok vonatkozásában
Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………….…………………..............................................................
(székhely:
………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre
jogosult képviselője a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola mint ajánlatkérő által a Túróczi Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-angol
Kéttanítású Nyelvű Általános Iskola vizes blokk felújítási munkái elvégzése tárgyában megindított
közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában:

I.
Az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k); m) és q) pontjában
meghatározott kizáró okok hatálya alá.

II.
Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)k);m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

_______________________________________
Cégszerű aláírás
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

4

Közös ajánlattétel esetén, ajánlattevőnként külön-külön szükséges kitölteni.
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4. számú melléklet

MEGHATALMAZÁS

Alulírott …………………………………, mint a(z) ………………………………………………
(székhely: ……………………………………………………) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője ezennel meghatalmazom ……………………………… (személyi igazolvány száma.:
……………), hogy a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola mint ajánlatkérő által a Túróczi Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-angol
Kéttanítású Nyelvű Általános Iskola vizes blokk felújítási munkái elvégzése tárgyában indított
közbeszerzési eljárás során készített ajánlatunkat aláírásával lássa el.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

______________________________
(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult
képviselőjének aláírása)

______________________________
(meghatalmazott aláírása)

Előttünk, mint tanúk előtt:
Aláírás:
Név:
Lakcím:

Aláírás:
Név:
Lakcím:
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5. számú melléklet

NYILATKOZAT
A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL

Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………….…………………..............................................................
(székhely:
………...................................…….......................................)
ajánlattevő
cégjegyzésre
jogosult
képviselője a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola mint ajánlatkérő által a Túróczi Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-angol
Kéttanítású Nyelvű Általános Iskola vizes blokk felújítási munkái elvégzése tárgyában megindított
közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem.
Ezúton
n y i l a t k o z o m, hogy
nyertességem esetén vállalom, hogy a szerződéskötés időpontjában az ajánlattételi felhívásban előírt
legalább minimum 15.000.000,- Ft/év (azaz tizenötmillió forint/év) és legalább 5.000.000,- Ft/
káresemény (azaz ötmillió forint/káresemény) összegű felelősségbiztosítással legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára rendelkezni fogok.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülök és a
szerződéskötés időpontjában nem rendelkezem az Ajánlatkérő által a felhívásban előírt
kritériumoknak megfelelő felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való
visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb
ajánlattevővel köt szerződést amennyiben azt megnevezte.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

_______________________________________
Cégszerű aláírás
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
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6. számú melléklet

NYILATKOZAT
a Kbt. 134. § (6) bekezdés szerint jól-teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról
Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………….…………………..............................................................
(székhely:
………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre
jogosult képviselője a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola mint ajánlatkérő által a Túróczi Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-angol
Kéttanítású Nyelvű Általános Iskola vizes blokk felújítási munkái elvégzése tárgyában megindított
közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem.
Ezúton
n y i l a t k o z o m, hogy
a kikötött- nettó vállalkozói díj 2,5 %-a mértékű – jól-teljesítési biztosítékot a szerződés
teljesítésének (sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv átvétele) időpontjától rendelkezésre bocsátom.
Tudomásul veszem, hogy a biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható
óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő
befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető
kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást
tartalmazó – kötelezvénnyel.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

_______________________________________
Cégszerű aláírás
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
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7. számú melléklet

NYILATKOZAT
a pénzügyi és gazdasági alkalmasságról 5

Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………….…………………..............................................................
(székhely:
………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre
jogosult képviselője a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola mint ajánlatkérő által a Túróczi Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-angol
Kéttanítású Nyelvű Általános Iskola vizes blokk felújítási munkái elvégzése tárgyában megindított
közbeszerzési eljárás során
n y i l a t k o z o m,

hogy az általam képviselt, fent nevezett gazdasági szereplő a közbeszerzési eljárás ajánlati
felhívásának III.1.2) P.1.), pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági alkalmassági
követelménynek megfelel.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

_______________________________________
Cégszerű aláírás
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

5

Az eljárást megindító felhívás III.1.2) pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági alkalmasságot igazolni kívánó
gazdasági szereplő részéről benyújtandó nyilatkozat
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8. számú melléklet
NYILATKOZAT

árbevétel vonatkozásában6 7 8
Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………….…………………..............................................................
(székhely:
………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre
jogosult képviselője a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola mint ajánlatkérő által a Túróczi Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-angol
Kéttanítású Nyelvű Általános Iskola vizes blokk felújítási munkái elvégzése tárgyában megindított
közbeszerzési eljárás keretében
n y i l a t k o z o m,
hogy, az általam képviselt fent nevezett gazdasági szereplő a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a)
pontjában és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltaknak
megfelelően a felhívás megküldésének napját megelőző utolsó három mérleg fordulónappal lezárt
üzleti évben épület felújítási munkából származó – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevételünk évenkénti bontásban az alábbi:
Év
1.
2.
3.
4.

Közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétel (HUF)

2015.
2016.
2017.
Összesen (1.+2.+3.)=

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
_______________________________________
Cégszerű aláírás
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

6 A nyilatkozatot kizárólag a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése szerint, az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k) részéről
kell csatolni ajánlatkérő erre irányuló felszólítását követően!
7

Az ajánlati felhívás III.1.2) P/1) pontjában meghatározott pénzügyi gazdasági alkalmasságot igazolni kívánó gazdasági
szereplő részéről benyújtandó nyilatkozat
8

A beszerzés tárgyából származó árbevétel ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdésének c)
pontjában foglaltaknak megfelelően a felhívás megküldésének napját megelőző utolsó három mérleg fordulónappal lezárt
üzleti évben épület felújítási munkából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétel szerint, az ajánlati
felhívás III.1.2) P/1) pontjában meghatározott tartalommal kell benyújtani!
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9. számú melléklet
NYILATKOZAT
a műszaki-szakmai alkalmasságról 9

Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………….…………………..............................................................
(székhely:
………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre
jogosult képviselője a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola mint ajánlatkérő által a Túróczi Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-angol
Kéttanítású Nyelvű Általános Iskola vizes blokk felújítási munkái elvégzése tárgyában megindított
közbeszerzési eljárás keretében

n y i l a t k o z o m,

hogy az általam képviselt, fent nevezett gazdasági szereplő a közbeszerzési eljárás ajánlati
felhívásának III.1.3) M/1.), pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági
követelménynek megfelel:

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

_______________________________________
Cégszerű aláírás
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjában meghatározott műszaki-szakmai alkalmasságot igazolni kívánó gazdasági
szereplő részéről benyújtandó nyilatkozat

9
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10. számú melléklet
NYILATKOZAT
referencia vonatkozásában 10 11 12

Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………….…………………..............................................................
(székhely:
………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre
jogosult képviselője a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola mint ajánlatkérő által a Túróczi Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-angol
Kéttanítású Nyelvű Általános Iskola vizes blokk felújítási munkái elvégzése tárgyában megindított
közbeszerzési eljárás keretében
n y i l a t k o z o m,
hogy az általam képviselt gazdasági szereplő az alábbi felújítási munkából származó referenciával
rendelkezik:

Szerződést kötő másik fél
(referenciahely)

megnevezése:
címe:
neve:

A referenciát igazoló személy neve és
elérhetőségei

tel.:
fax:
e-mail:

A szerződés (a szállítás) tárgya, mennyisége

10 A nyilatkozatot kizárólag a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése szerint, az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k) részéről
kell csatolni ajánlatkérő erre irányuló felszólítását követően!
11 Az ajánlati felhívás III.1.3) M/1) pontjában meghatározott műszaki-szakmai alkalmasságot igazolni kívánó gazdasági
szereplő részéről benyújtandó nyilatkozat
12 A beszerzés tárgyával megegyező tárgyú referenciák ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23.§ szerint
meghatározott formában benyújtott nyilatkozat vagy igazolás szerint, az ajánlati felhívás III.1.3) M/1) pontjában meghatározott
tartalommal kell benyújtani!
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teljesítés helye:
A teljesítés helye és ideje, időtartama
(ÉV/HÓ/NAP-tól ÉV/HÓ/NAP-ig)

kezdés:
befejezés:

A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e? (igen/nem)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

_______________________________________
Cégszerű aláírás
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
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5. KÖTET
MŰSZAKI LEÍRÁS
A mellékelt árazatlan költségvetések és kiviteli tervek alapján.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
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