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I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
Bevezetés
Az Ajánlatkérő és az Ajánlattevők közös érdeke és célja, hogy a teljesítésre alkalmas Ajánlattevők
ajánlata érvényesnek minősüljön. Ehhez szükséges, hogy az ajánlattételi felhívásban, a jelen
közbeszerzési
dokumentumokban,
valamint
a
vonatkozó
jogszabályokban
foglalt
követelményeknek maradéktalanul eleget tevő ajánlat kerüljön benyújtásra Ajánlattevők részéről.
A tárgyi Közbeszerzési Dokumentumok összeállításának célja, hogy elősegítse és támogassa az
Ajánlattevőket érvényes ajánlatuk összeállításában, azonban a Közbeszerzési Dokumentumok
áttanulmányozása nem mentesíti Ajánlattevőket a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény és
kapcsolódó jogszabályok ismerete alól.
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (továbbiakban: Kbt.) és kapcsolódó végrehajtási rendeleteinek az eljárás
megkezdésének napján (az ajánlattételi felhívás XI.) pontjában rögzített napon) hatályos
változatát alkalmazza.
Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban, illetve jelen Közbeszerzési Dokumentumokban
meghatározott tartalmi és formai követelmények figyelembevételével és az előírt iratok,
dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) szerint kell ajánlatát
benyújtania. Ha jelen Közbeszerzési Dokumentumok iratminta alkalmazását írják elő, abban az
esetben az Iratminták fejezetben található vonatkozó iratmintát megfelelően kitöltve az ajánlathoz
kell mellékelni. Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is
mellékelhető. Ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok,
valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. Az ajánlatban csatolt
nyilatkozatok, iratok tartalma kapcsán felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 62. §-a (1)
bekezdésének i) pontjában foglaltakra.
Ajánlatkérő jelen Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Iratmintákat szerkeszthető
formában is az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja.
1.1. Az ajánlat pontossága
Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az ajánlattételi felhívás és jelen Közbeszerzési
Dokumentumok gondos áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt előírás, formai
követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő
(értelmező) tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele.
Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlattételhez szükséges
információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás Ajánlattevő terhére esik. Ajánlatkérő az ajánlat
benyújtását követően nem veszi figyelembe Ajánlattevőnek – akár a pontos információk hiányára
hivatkozó – ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét.
1.2. Az ajánlat teljessége
Ajánlattevőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett – az ajánlattételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban (beleértve a kiegészítő tájékoztatásokat is) meghatározottaknak
megfelelően teljes körű ajánlatot kell adnia a jelen közbeszerzési eljárás tárgyának teljesítésére.
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Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha Ajánlattevő ajánlatát az
esetleges hiánypótlást követően is hibásan vagy hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az
nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Az ajánlattevő ajánlatának a Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése alapján tartalmaznia kell
különösen az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás (és a közbeszerzési
dokumentumok) feltételeinek elfogadására, a szerződés megkötésére és teljesítésére,
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt.
47. §-a (2) bekezdésének előírására, miszerint az ajánlat papír alapú példányának a Kbt. 66.
§-ának (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia!
A Kbt. 66. §-ának (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell
továbbá jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amely(ek)nek teljesítéséhez az Ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
A Kbt. 66. §-ának (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is szükséges az
ajánlathoz csatolni.
Amennyiben Ajánlatkérő a Kbt. 65. §-ának (10) bekezdésére figyelemmel a felhívásban előírta,
hogy Ajánlatkérő megítélése szerint bizonyos alapvető fontosságú feladatokat maga az Ajánlattevő
vagy közös Ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők egyike végezzen el, ebben az esetben a
teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. §-ának (1) és (5) bekezdésében foglaltakra,
amelyek értelmében az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a
szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele
arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó
nélkül számított ellenértékéből. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az
alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
1.3. Rész-, és alternatív ajánlattétel
Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során részajánlatot az ajánlattételi felhívásban írtak
szerint nem nyújthat be.
Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során többváltozatú, alternatív ajánlatot nem nyújthat
be.
A többváltozatú ajánlat az ajánlattevő által benyújtott ajánlatokat érvénytelenné teszi.
1.4. A közbeszerzési eljárás nyelve
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárás nyelve a Kbt. 2. §ának (6) bekezdése alapján a magyar nyelv. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a magyar mellett más
nyelv használatát az eljárásban. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni
és az eljárás során mindennemű levelezés, illetve kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik.
A fentiekből következően az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolandó minden dokumentumot, iratot
magyar nyelven kell benyújtania. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén az idegen
nyelvű dokumentummal együtt legalább annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó.
Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő
képviseletére jogosult személy cégszerűen aláírt nyilatkozattal nyilatkozik arról, hogy a fordítás
mindenben megfelel az eredeti szöveg tartalmának.
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A fordítás tartalmának helyességéért minden esetben az Ajánlattevő felelős.
Az esetleges hibás fordítás tartalma nem eredményezhet hamis adatszolgáltatást vagy hamis
nyilatkozattételt.
A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban
foglaltakat az Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe.
1.5. Az ajánlat elkészítésének költségei
Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és Ajánlattevőnek jelen közbeszerzési eljárásban való
részvételével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség Ajánlattevőt terheli.
Ajánlattevő az ajánlattétellel kapcsolatos költségeinek megtérítését – a Kbt. 177. §-ának (2)
bekezdésében foglalt eset kivételével – semmilyen jogcímen nem követelheti Ajánlatkérőtől.
Az Ajánlattevők a jelen közbeszerzési dokumentumokban fent írt jogcímen kívül egyéb, különösen
anyagi igényt nem érvényesíthetnek az Ajánlatkérővel, illetve adott esetben az Ajánlatkérő
nevében eljáró szervezettel szemben. A közbeszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen
befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel, illetve az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezettel
szemben e költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatot – figyelemmel a Kbt.-ben írt megőrzési kötelezettségére – nem
tudja visszaszolgáltatni (sem egészében, sem részeiben) az Ajánlattevők részére.

1.6. Az ajánlat módosítása és visszavonása
Ajánlattevő az Ajánlatkérő részére benyújtott ajánlatát legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig
(azaz az ajánlati kötöttség beálltáig) vonhatja vissza a Kbt. 53. §-ának (8) bekezdése alapján, az
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője által cégszerűen aláírt nyilatkozatban, illetve
ugyanezen határidő lejártáig módosíthatja a Kbt. 55. §-ának (7) bekezdésére figyelemmel, az
ajánlattételi felhívás és a jelen közbeszerzési dokumentumok minden követelményét kielégítő új
ajánlat ajánlattételi határidő lejártáig történő benyújtásával. Utóbbi esetben az elsőként benyújtott
ajánlatot Ajánlatkérő visszavontnak tekinti.
Az ajánlat visszaszolgáltatásáról az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel.
Az ajánlat visszavonásáról szóló nyilatkozatban fel kell tüntetni legalább
 az Ajánlatkérő nevét, címét, kapcsolattartó nevét (a felhívás I.) pontja szerint)
 a közbeszerzési eljárás tárgyát (a felhívás II.3.) pontja szerint)
 az előzőleg benyújtott ajánlat átvételi elismervénye keltezésének dátumát
 és arra vonatkozó kifejezett utalást, hogy az ajánlattevő a nyilatkozatával az előzőleg
benyújtott ajánlatát visszavonja.
Az ajánlat visszavonása akkor érvényes és joghatályos, ha a fentiek szerinti cégszerű nyilatkozat
az Ajánlatkérő felhívás I.) pontjában megadott kapcsolattartási pontjára az ajánlattételi határidő
lejártáig beérkezik.
Amennyiben Ajánlattevő az ajánlatát visszavonja, a fenti nyilatkozat kézhezvételével egyidejűleg
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatot (bontatlanul) az ajánlattevő részére visszaszolgáltatja.
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt benyújtott új (módosított) ajánlat kézhezvételével
egyidejűleg az előzőleg benyújtott ajánlatot (bontatlanul) az ajánlattevő részére szintén
visszaszolgáltatja.
Az ajánlat visszaszolgáltatásáról az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel.
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Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát követően az ajánlatát – figyelemmel arra, hogy
tárgyi eljárásban a tárgyalás lehetősége nem biztosított – még az Ajánlatkérő
hozzájárulásával sem módosíthatja, ide nem értve a Kbt.-ben kifejezetten rögzített eltérési
lehetőségeket (Kbt. 71. §).
1.7. Kiegészítő (értelmező) tájékoztatás
Az ajánlattételi felhívásban és a jelen közbeszerzési dokumentumokban foglaltak értelmezésére,
pontosítására szolgál a Kbt. 56. §-ában foglalt kiegészítő tájékoztatáskérési lehetőség.
Kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó igény esetén a kérdések kizárólag írásban tehetőek fel az
ajánlattételi felhívásban megjelölt címen. Kérjük a kérdést feltevőt, hogy a megküldött kérdéseit –
az aláírt, szkennelt vagy faxolt változaton túl – minden esetben szerkeszthető (.doc, .docx)
formátumban is küldje meg a Felhívásban megadott e-mail címre. A megküldött dokumentumok
eltérése esetén az Ajánlatkérő az aláírt változatot veszi figyelembe, a szerkeszthető változatot
kizárólag a válaszlevél megírásánál (a kérdések beillesztése végett) kívánja használni.
A kiegészítő tájékoztatáskérést tartalmazó levélben kérjük feltüntetni az eljárás tárgyát, valamint
azonosító számát (KE számot).
Ajánlatkérő az egyértelmű ajánlattétel érdekében jelen eljárás során helyszíni bejárást tart,
amelynek időpontja és helyszíne: az ajánlattételi felhívásban írtak szerint.
A helyszíni bejárásról Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a Kbt. 56. §-ának (6) bekezdése
alapján a konzultáció / helyszíni bejárás napjától számított 5 napon belül megküld vagy
elektronikusan hozzáférhetővé tesz a Kbt. 56. §-ának (5) bekezdése szerinti gazdasági szereplők
részére.
A Kbt. 56. §-ának (5) bekezdése és 114. §-ának (6) bekezdése alapján az Ajánlatkérő a
kiegészítő (értelmező) tájékoztatást a feltett kérdések szövegével, de a kérdést feltevő és a válasz
megküldésével érintett gazdasági szereplők megnevezése nélkül, a kérdés beérkezését követően
ésszerű határidőn belül köteles megválaszolni.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 114. §-ának (6) bekezdése szerinti ésszerű idő alatt az
ajánlattételi határidő lejártát megelőző 2. munkanapot érti, erre tekintettel az Ajánlatkérő azon
kérdésekre vonatkozó válaszokat tudja az eredetileg rögzített ajánlattételi határidő
figyelembevétele mellett ésszerű időben megadni, amely kérdések legkésőbb az ajánlattételi
határidő lejárát megelőző 4. munkanapig az ajánlattételi felhívás I.) pontja szerinti címzetthez
beérkeznek.
Ajánlattevő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdései határidőben
megérkezzenek Ajánlatkérőhöz.
A válaszokat az Ajánlatkérő minden esetben a gazdasági szereplők által a közbeszerzési
dokumentumok elérése során megadott kapcsolattartási pontokra küldi meg, illetve az ajánlattételi
felhívás I.) pontjában megadott elérhetőségen teszi hozzáférhetővé.
Jelen eljárás során a faxon (e-mailen) történő megküldés időpontja, postai megküldés esetén a
dokumentumok postára adásának dátuma, elektronikus úton történő elérhetővé tétel esetén a
tájékoztatás teljes tartalmának a megjelölt elérhetőségen való közzététel dátuma számít a
válaszadási kötelezettség teljesítésének.
A kiegészítő (értelmező) tájékoztatás esetén az Ajánlattevők
figyelembevételével köteles ajánlatukat kimunkálni és benyújtani.
1.8. Ajánlati kötöttség és Ajánlati biztosíték
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Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásában és a jelen Dokumentációban meghatározott feltételekhez
(Ajánlatkérő kötöttsége), az Ajánlattevő pedig az ajánlatához (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi
határidő lejártától kötve van.
Ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az
Ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására a Kbt. 70. §ának (2) bekezdésében foglaltak szerint.
Az ajánlati kötöttség kiterjesztése nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti
időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott
határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt
időpontig fenntartja.
Amennyiben valamelyik Ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának
eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát Ajánlatkérő
figyelmen kívül hagyja.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésnek az Ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes Ajánlattevő és
amennyiben az Ajánlatkérő az eljárásban második helyezett Ajánlattevőt is hirdet, a második
legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik a
Kbt. 131. §-ának (5) bekezdése szerint.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásban írtak szerint nem köt
ki ajánlati biztosítékot.
1.9. Egyéb, szerződésben megkövetelt biztosítékok
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásban és a jelen közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadott szerződés-tervezetben írtak szerint köt ki szerződést biztosító
mellékkötelezettségeket, valamint a Kbt. 134. §-a szerinti biztosítékokat.
A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az Ajánlattevőnek az ajánlatában
nyilatkoznia kell.
Ajánlatkérő a biztosíték-nyújtás formáira vonatkozóan a Kbt. 134. §-ának (6) és (7) bekezdéseire
figyelemmel az ajánlattételi felhívásban adott tájékoztatást.
1.10. A Közbeszerzési Dokumentumok
A felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok
oltalomban részesítik, így a közbeszerzési dokumentumok, illetve azok bármely része az
Ajánlatkérő kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül nem adható tovább, valamint az ajánlat
elkészítésén kívül fel nem használható. Tilos továbbá az Ajánlatkérő előzetes hozzájárulása nélkül
a közbeszerzési dokumentumokról adatokat vagy információkat harmadik fél részére kiszolgáltatni,
azokról előadásokat tartani, videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot közzétenni.

1.11. Kapcsolattartás
Ajánlatkérő az Ajánlattevőkkel a kapcsolatot elsősorban elektronikus úton (a közbeszerzési
dokumentumok elektronikus úton történő elérhetőségi helyén közzétett dokumentumok, illetve
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott e-mail és/vagy telefax), kivételes
esetben postai úton tartja az ajánlattételi felhívás I.) pontjában rögzített elérhetőségeken keresztül
tartja.
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Az érdeklődő gazdasági szereplők/ajánlattevők kizárólag ez ajánlattételi felhívás I.) pontjában
rögzített kapcsolattartási pontokon/címzetteken keresztül kaphatnak a jelen közbeszerzési
eljárással kapcsolatosan információt, kiegészítő tájékoztatást. A megjelölt kapcsolattartóktól eltérő
személyek által adott, vagy tőlük kért információ, kiegészítő tájékoztatás nem minősül az
Ajánlatkérő hivatalos közlésének, így ezen információk, kiegészítő tájékoztatások alapján
elkészített ajánlat, mint nem megfelelő ajánlat az eljárás során érvénytelennek minősül.
Ajánlatkérő a kapcsolatot az ajánlattevőkkel a közbeszerzési dokumentumok elektronikus úton
történő elérése alkalmával megadott regisztrációs adatok szerinti elérhetőségeken, illetve az
ajánlattételi felhívás I.) pontjában a közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérhetőségeként
megadott hozzáférhetőségi helyen tartja.
Az ajánlattevők kötelesek a megadott telefax számukat folyamatosan (24 órán keresztül, a
munkaszüneti napokat is beleértve) elérhető állapotban tartani.
Az ajánlattevők kötelesek a faxon, illetőleg postán kapott Ajánlatkérői dokumentumok
kézhezvételét 1 munkanapon belül faxon, vagy e-mailben Ajánlatkérő részére visszajelezni. (Az
elektronikusan elért dokumentumok letöltéséről nem szükséges visszaigazolást küldeni.)
1.12. Az ajánlattételi felhívás módosítása, visszavonása
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig a Kbt. 115. §-ának (3) bekezdésében írtak szerint
eljárva módosíthatja az ajánlattételi felhívásban, illetve jelen közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott feltételeket, vagy visszavonhatja az ajánlattételi felhívását. Ajánlatkérő a módosított
feltételekről, vagy a módosítás, illetve a visszavonás tényéről közvetlenül, egyidejűleg írásban
tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, amelyeknek ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást
megküldte.
1.13. A Kbt. 73. §-ának (5) bekezdése szerinti tájékoztatás
Az Ajánlatkérő az alábbiakban tájékoztatásul közli azoknak a szervezeteknek a nevét (és
elérhetőségeit), amelyektől az ajánlattevők tájékoztatást kaphatnak azon környezetvédelmi,
szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni:
-

Nemzetgazdasági Minisztérium
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481.
Telefonszám: +36-1-795-1400
Telefax: +36-1-795-0716
Ügyfélkapcsolati Információs Iroda: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-795-5010
Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
A munkaügyi központok elérhetősége a www.munka.hu internet címen, egyéb
információ a www.ommf.gov.hu internet címen található. Az állami foglalkoztatási szerv, a
munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más
feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése
alapján a munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal gyakorolja az Mvt.
81. §-ában meghatározott feladat- és hatásköröket. A munkavédelmi hatósági
hatáskörben eljáró kormányhivatal ellátja továbbá mindazon munkavédelmi hatósági
ellenőrzési feladatokat, amelyeket jogszabály nevesítve feladat- és hatáskörébe utal.
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-

a teljesítés helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi
és munkaügyi szakigazgatási szervei: munkavédelmi felügyelőségek (címek,
elérhetőségek):
http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=228

-

a teljesítés helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi
és munkaügyi szakigazgatási szervei: munkaügyi felügyelőségek (címek,
elérhetőségek):
http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229

-

a teljesítés helye szerinti illetékes fővárosi és megyei
népegészségügyi szakigazgatási szervei (címek, elérhetőségek):

kormányhivatalok

https://www.antsz.hu/felso_menu/rolunk/elerhetosegek
-

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
https://www.antsz.hu/felso_menu/rolunk/elerhetosegek/oth.html
Cím:
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím:
1437 Budapest, Pf. 839.
tisztifoorvos@oth.antsz.hu
Központi telefonszám: 06-1-476-1100
Zöld szám: 06-80-204-264
Telefax: 06-1-476-1390
Az ÁNTSZ intézeteinek, valamint a Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerveinek és a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek Járási
Népegészségügyi Intézeteinek elérhetőségei a www.antsz.hu internet címen találhatóak.

-

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (1145 Budapest, Columbus u. 17-23., Tel.: 1301-2900, zöld szám: 06-80-204-258, telefax: 06-1-301-2903, www.mbfh.hu) és az
illetékes bányakapitányságokon (címek, elérhetőségek):
http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&hkl=27&lng=1
http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&hkl=20&lng=1

-

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (1016 Budapest,
Mészáros u. 58/a., tel.: 06-1-224-9100, telefax: 06-1-224-9163, a területileg illetékes
felügyelőségek elérhetősége a www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
internet címen
található).
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II. AJÁNLATTÉTELRE JOGOSULTAK
2.1. Nemzeti elbánás
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az Európai Unióban letelepedett
gazdasági szereplők és a közösségi származású áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani a
közbeszerzési eljárásban.
Az Európai Unión kívül letelepedett gazdasági szereplők és a nem közösségi származású
áruk számára nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárásban Magyarországnak és az Európai
Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell
nyújtani.
2.2. Kizáró okok és Ajánlattevő alkalmassága
Ajánlatkérő - a Kbt. 114. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján - az ajánlattételi felhívásban
meghatározott feltételek alapján megvizsgálja, hogy Ajánlattevő nem tartozik-e az ajánlattételi
felhívásban rögzített jogi kizáró okok hatálya alá és – amennyiben az ajánlattételi felhívásban
ajánlatkérő előírt alkalmassági követelmény(eke)t - ellenőrzi az Ajánlattevők pénzügyi-gazdasági,
valamint műszaki-szakmai, illetve a Kbt. 65. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmasságát.
Ajánlattevőknek az ajánlattételi felhívásban és a jelen közbeszerzési dokumentumokban előírt
nyilatkozatokkal, iratokkal és igazolásokkal kell igazolniuk, hogy megfelelnek az ajánlattételi
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt alkalmassági feltételeknek és velük
szemben kizáró ok nem áll fenn, az alábbiak szerint:
Ajánlattevő ajánlatában köteles a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állása, valamint –
amennyiben az ajánlattételi felhívásban ajánlatkérő előírt alkalmassági követelmény(eke)t - az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében cégszerűen aláírt
nyilatkozatot benyújtani. A nyilatkozatban az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes
adatokat megadnia, amelyhez Ajánlatkérő az Iratminták fejezetben iratmintát bocsát ajánlattevők
rendelkezésére. Az ajánlattevő – amennyiben az ajánlattételi felhívásban ajánlatkérő előírt
alkalmassági követelmény(eke)t - az alkalmassági követelmények tekintetében ajánlatában
csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat csak
az Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására köteles benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra és arra
tekintettel az alábbiakra. A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, a
Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen
kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon
ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások
benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban
benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására,
hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására
nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő javasolja, hogy ajánlattevők kizárólag az előírt
dokumentumokat nyújtsák be ajánlatukban, az alkalmassági követelmények igazolására
szolgáló dokumentumokat kizárólag az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti
felhívására nyújtsák be.
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A Kbt. 114. §-ának (2) bekezdése értelmében, amennyiben az ajánlatkérő az eljárásban nem
határoz meg alkalmassági követelményt, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívást nem kell
alkalmaznia.
Ajánlatkérő – pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai szempontból, illetve a Kbt.
65. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerint – alkalmatlannak minősíti azon Ajánlattevőt és közös
ajánlatot tevőket, aki az ajánlattételi felhívásban előírt rá vonatkozó feltételeknek, illetőleg a Kbt.
rendelkezéseinek nem felel meg.
Egyéb dokumentumok vonatkozásában a Kbt. 47. §-ának (2) bekezdése, továbbá a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
Ajánlatkérő itt hívja fel Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra. Az
ott írtak be nem tartása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

2.3. Közös ajánlattétel
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot a Kbt. 35. §-a rendelkezéseinek megfelelően.
Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők nyilatkozatát legalább
az alábbiak szerint:
 kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli
és az ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet,
 ismerteti az ajánlat aláírásának módját;
 tartalmazza, hogy a közös ajánlattevők nyertesség esetén a szerződésben vállalt valamennyi
kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
A nyilatkozatban foglaltak hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem
függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy, illetve hatóság
jóváhagyásától.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz
 egyrészt a közös ajánlattevők képviseletében megtett nyilatkozatokat,
 másrészt
a
közös
ajánlattevők
nyilatkozatokat/igazolásokat kell csatolni,

tagjaira

külön-külön

vonatkoztatható

attól függően, hogy az adott irat a közös ajánlattevőkre egységesen, vagy csak az adott közös
ajánlattevői tagra vonatkoztatható.
A közös ajánlattevők képviseletében megtett minden nyilatkozatok egyértelműen tartalmaznia kell
a közös ajánlattevők megjelölését.
2.4. Alvállalkozók
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.
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Az ajánlatkérő nem korlátozhatja az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor,
ha az eljárás során a Kbt. 65. §-ának (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt.
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.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. §-ának (1) és (5) bekezdésében foglaltakra,
amelynek értelmében az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a
szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele
arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó
nélkül számított ellenértékéből. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az
alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékében további közreműködőt.

Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett
szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak
megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe
venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük
akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit
is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel
vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági
követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt
vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű
módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként
szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

2.5. Alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő
Az előírt alkalmassági követelményeknek – amennyiben az ajánlattételi felhívásban ajánlatkérő
előírt alkalmassági követelmény(eke)t - az Ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül a Kbt. 65. §-ának (7) bekezdése értelmében:
A fent hivatkozott Kbt. előírásra tekintettel
 Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie azt a szervezetet, amely kapacitására
támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági követelményeknek, megjelölve azon
alkalmassági követelményt vagy követelményeket - az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével -, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik.
 A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
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 A Kbt. 65. §-ának (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 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.
A Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt szakemberek végzettségére,
képzettségére, rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai
tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági
szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan
mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében,
amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat
érvényesülését a teljesítésben.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más
szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre
vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés
kötelezettsége fennáll.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak a fentieket kell
alátámasztania.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó
követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a
szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés
teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben
foglaltaknak megfelel.
Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek
felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása
nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban
alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában
fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és
felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült
kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
2.6. Összeférhetetlenség
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő
nevében olyan személy vagy szervezet - ide értve a közbeszerzési szolgáltatót, valamint az általa
foglalkoztatottakat is -, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így
különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel
fennálló más közös érdek miatt nem képes.
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A Kbt. 25. §-ának (3) és (4) bekezdései értelmében összeférhetetlen és nem vehet részt az
eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetként
a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe
bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az
eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,
ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
A nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével összeférhetetlen és nem vehet részt az
eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetként
a) a köztársasági elnök,
b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke,
c) a Kormány tagja,
d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke,
e) a legfőbb ügyész,
f) az Alkotmánybíróság elnöke,
g) az Állami Számvevőszék elnöke,
h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a Központi
Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vezetője,
vagy
i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke
tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója
tulajdonában álló szervezet.
Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárásból a Kbt. 25. §-a alapján csak akkor zárható
ki, ha közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplők esélyegyenlősége más módon
nem biztosítható. A kizárást megelőzően az ajánlatkérő - hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés
útján - köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy az érintett gazdasági szereplő bizonyítsa, hogy
a közbeszerzési eljárás előkészítésében való részvétele az esélyegyenlőséget és a verseny
tisztaságát nem sérti, vagy az összeférhetetlenségi helyzetet más módon elhárítsa. Az
összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a gazdasági szereplő által tett intézkedéseket
az ajánlatkérő köteles az ajánlatok (részvételi jelentkezések) elbírálásáról szóló összegezésben
ismertetni.
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III. AZ AJÁNLAT FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
3.1. Az ajánlatok csomagolása, címzése, beadása
Az ajánlatot magyar nyelven, 1 db papíralapú nyomtatott eredeti példányban és a papíralapú
példánnyal mindenben megegyező 1 db elektronikus adathordozón rögzített, szkennelt
változatban (az elektronikus adathordozón rögzített példányt az eredeti, aláírt, papír alapú
példányról készített, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható (pl.: .pdf) formátumban, CD/DVD
adathordozóra mentve) kell benyújtani.
Az ajánlatot zárt csomagolásban (borítékban/dobozban) kell az ajánlattételi felhívásban
rögzített helyre benyújtani.

A külső csomagoláson
 „Ajánlat
 „Ferihegy úti gépház rekonstrukció II. ütem, erősáramú és épületvillamossági munkái az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani tilos! megjelölést, valamint
 az Ajánlattevő nevét és címét (székhelyét) „
kell feltüntetni.
A csomagolásban elhelyezett ajánlati példányokat nem kell belső csomagolással ellátni,
azonban az ajánlat példányán fel kell tüntetni az „eredeti” megjelölést. Az elektronikus példányt a
teljesen kész papír alapú példányról kell készíteni. Amennyiben excel formátumú dokumentum
szerepel az ajánlatban, úgy azt szerkeszthető formában (az ajánlathoz csatolt CD/DVD-re mentve)
is csatolni kell az ajánlathoz.
Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkérő a papír alapú példány adatait ismerteti. A papír alapú és
az elektronikus példány(ok)ban esetleg előforduló ellentmondás esetén a papír alapú példány
tartalma az irányadó.
Az ajánlat személyes beadására a Fővárosi Vízművek Zrt. Üzemviteli Központ (Magyarország,
1134 Budapest, Váci út 23-27., VII. emelet 702. számú iroda) címen munkanapokon hétfőtőlcsütörtökig 9.00-15.00 óráig, pénteken 9.00-14.00 óráig, illetve az ajánlattételi határidő napján
9.00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig van lehetőség. Az ajánlat átvételéről Ajánlatkérő jelen
levő képviselője átadás-átvételi igazolást ad.
A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27., VII. emelet 702. számú iroda) szerinti helyen
sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai, vagy egyéb módon továbbított, illetve
kézbesített küldemények elveszéséből vagy téves kézbesítéséből eredő kockázat az Ajánlattevőt
terheli.
3.2. Az ajánlat formai követelményei és nyelve
Az ajánlat formai követelményei a következők:
Ajánlatkérő kéri, hogy Ajánlattevő ajánlatát a lent írtakra figyelemmel állítsa össze:
a) Az ajánlat eredeti papír alapú példányát roncsolásmentesen nem bontható módon, zsinórral,
lapozhatóan kell összefűzni. Ajánlatkérő ilyennek tekinti, amennyiben Ajánlattevő az
összefűzött, lapozható ajánlaton az összefűzés csomóját matricával az ajánlat első vagy
hátsó lapjához rögzíti, a matricát lebélyegzi vagy az Ajánlattevő részéről erre jogosult aláírja,
úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
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b) Az ajánlat papír alapú példányán az írott oldalakat folyamatos sorszámozással kell ellátni.
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként 1-gyel növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem
kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
c) Az ajánlatnak oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az
ajánlatban
szereplő
dokumentumok
oldalszám
alapján
megtalálhatóak.
A
tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható legyen és az iratok
helyére a Kbt. 71-72. §-ainak alkalmazása esetén egyértelműen lehessen hivatkozni.
d) Az ajánlatban lévő minden – az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen alá
kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek vagy
személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak.
e) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátni.
f) A teljes ajánlat szkennelt változatát CD-n/DVD-n jelszó nélkül olvasható, de nem
módosíthatóan (pl: pdf.) formátumban, valamint amennyiben excel formátumú dokumentum
szerepel az ajánlatban, úgy azt szerkeszthető formában elektronikusan is be kell az ajánlat
részeként nyújtani. Az elektronikus formában is történő ajánlat bekérése nem jelenti azt,
hogy Ajánlatkérő elektronikus közbeszerzést folytat.
A Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az
Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Felhívjuk az
ajánlattevők figyelmét a Kbt. 47. §-a (2) bekezdésének előírására, amelynek értelmében az
ajánlat papír alapú példányának a Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti
aláírt példányát kell tartalmaznia!
3.3. Ajánlati ár és árforma
Az ajánlati árakat magyar forintban (HUF) kell megadni.
Az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg közötti eltérés esetén a
betűvel kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és
hasznot is.
Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme
is csak ez lehet. Ajánlatkérő a teljesítés ellenértékét kizárólag magyar forintban fogja kifizetni. Az
Ajánlattevő az ajánlati árban foglalt egyéb költségigénnyel nem léphet fel Ajánlatkérő felé.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának
eredményfelelős megvalósításához szükségesek és a beszerzés/szerződés tárgyában rögzített
kivitelezési munkák teljes körű ellátását fedezik.
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, egyéb fizetési módot az Ajánlatkérő
nem fogad el.
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie,
vagyis magában kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt.
Ajánlatkérő nem fogad el olyan későbbi díjkövetelést, melynek indoka az, hogy valamely elem
kimaradt az ajánlatból vagy Ajánlattevő rosszul irányozta elő a tétel mennyiségét, sem pedig arra
irányuló díjkövetelést, ami a teljesítéshez szükséges anyag beszerzési árának változását követően
módosult ajánlattevő költségének terhére.
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Az árazatlan költségvetés minden sorát ki kell tölteni. A sorok nem törölhetők, nem vonhatók
össze, nem egészíthetők ki, minden munkát ott kell beárazni, ahol ajánlatkérő azt kérte. Nullás
megajánlás nem fogadható el, csak ha ténylegesen nem merül fel anyag vagy munkadíj.
Amennyiben ajánlattevőnek a költségvetéssel kapcsolatban bármilyen észrevétele, javaslata van,
azt kiegészítő tájékoztatás kérés keretében kell jeleznie az ajánlatkérő felé.
Hiánypótlás keretében átalánydíjas kivitelezési szerződés esetén az árazott költségvetés tételei és
egységárai pótolhatóak, módosíthatóak, kiegészíthetőek vagy törölhetőek, feltéve hogy a javítás a
teljes ajánlati ár vagy annak értékelés alá eső részösszege változását nem eredményezi, valamint
az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
28. §-ának értelmében az ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a
szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathat,
amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az
ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű
vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg azzal, hogy amennyiben a
felek helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.
Árfolyamok: Az ajánlatok elkészítése során a különböző devizák Ft-ra történő átszámításánál
Ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Ha valamely devizát a MNB nem jegyez, az adott devizára
Ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon
számított EUR ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Referenciáknál a teljesítés napján
érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Átszámítás esetén Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott
árfolyamot.
3.4. Üzleti titok
Az ajánlattevő az ajánlatában, hiánypótlásában vagy felvilágosításában, valamint a Kbt. 72. §
szerinti indokolásában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is)
[Ptk. 2:47.§] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. §-a (1)
bekezdésének értelmében.
Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra
hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A
gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni,
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala
miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott
indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében
bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve a Kbt. szerinti építés- vagy
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és
adatokat,
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cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre
vonatkozó információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve
a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. §-ának (1)
bekezdésében meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a
szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. §-ának (1)
bekezdésében meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a 44. § (3)
bekezdése alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.
A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint
olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a
nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. §-a szerinti értékelési szempont alapján értékelésre
kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a a Kbt. 44. §-ának (2) bekezdése hatálya alá nem tartozó részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja.
Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt.
44. §-ának (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében
köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.
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IV. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA, BÍRÁLATA, ÉRTÉKELÉSE ÉS A SZERZŐDÉSKÖTÉS
Ajánlattevő köteles ajánlatát az ajánlattételi felhívásban megjelölt címen és legkésőbb az
ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani. Ajánlatkérő a zárt csomagolásban, írásban benyújtott
ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártakor – amely azonos az ajánlatok bontásának időpontjával
– nyilvánosan, valamennyi Ajánlattevő jelenlétének (képviseletének) lehetőségét biztosítva bontja
fel.
Az ajánlatok felbontásának helye: Fővárosi Vízművek Zrt. Üzemviteli Központ (1134 Budapest,
Váci út 23-27.) (az ajánlattételi felhívás szerint).
Az ajánlattételi határidő lejárta után érkezett, elkésett ajánlat nem kerül felbontásra, kivéve
amennyiben az az ajánlattevő személyének megállapítása céljából szükséges. A határidő után
beérkezett ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az
összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek meg kell küldeni.
Az ajánlatok bontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kezdi meg Ajánlatkérő. A
bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat benyújtásának helyén
portaszolgálat működik, így az épületbe való belépés hosszabb időt vehet igénybe.
4.1. A bontás során ismertetett adatok
Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkérő ismerteti az Ajánlattevők nevét, címét (székhelyét,
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont
alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a
rendelkezésére álló fedezet összege is.
Amennyiben az ajánlatok bontásán egy, a Kbt. 68. §-ának (3) bekezdése szerinti személy kéri, az
ajánlat ismertetését követően Ajánlatkérő azonnal lehetővé teszi, hogy Ajánlattevő betekinthessen
a Kbt. 66. §-ának (5) bekezdése szerinti felolvasólapba.
Az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet
készít, melyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes Ajánlattevőnek.
4.2. Az eljárás bizalmas volta
A Kbt. 71-72. §-ai szerinti intézkedések megtétele érdekében az Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel a
közbeszerzési dokumentumok letöltésénél megadott, illetve az ajánlatban megjelölt kapcsolattartó
személyeken keresztül veszi fel a kapcsolatot. Az ajánlatok bírálatával kapcsolatos ajánlatkérői
intézkedések megtételéről az Ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt módon és időben tájékoztatja az
eljárásban résztvevő ajánlattevőket. Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor
írásbeli összegezés megküldésével tájékoztatja az eljárásban résztvevő ajánlattevőket az eljárás
eredményéről.
4.3. Hiánypótlás és felvilágosítás
Az Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét a Kbt. 71. §-ában foglaltakkal összhangban és körben.
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A Kbt. 115. §-ának (6) bekezdése értelmében a Kbt. 71. §-a a Kbt. 115. §-a szerinti eljárásban
azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az ajánlatkérő - anélkül, hogy ezt a közbeszerzési
dokumentumokban külön jelezte volna - nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha egy
hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumra vagy hiánypótlás keretében újonnan megnevezett
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. Ezzel összefüggésben
azonban Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem
szereplő új gazdasági szereplő kerül bevonásra vagy új dokumentum kerül benyújtásra és ezen új
gazdasági szereplőre vagy a hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumra tekintettel lenne
szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, az Ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő, illetve
dokumentum vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást.
Az Ajánlatkérő köteles az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás
tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kérni.
Hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés módja, önkéntes hiánypótlás:
A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az Ajánlatkérő a többi
ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevő részére megküldeni,
megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.
A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési
dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban szereplő
iratokat - ideértve a Kbt. 69. §-ának (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is módosítani és kiegészíteni is lehet.
Amíg bármely ajánlattevő vagy részvételre jelentkező számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás
nyújtására határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az
ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.
Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem
szereplő hiányt észlelt.
A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható.
A hiánypótlás és a felvilágosítás terjedelme:
 A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5)
bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével;
 Az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses
kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó
dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba
javítható vagy hiány pótolható, továbbá 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;
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 A Kbt. 76. §-a (3) bekezdésének b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlatkérő által
bemutatni kért szakemberek személye hiánypótlás keretében csak a Kbt. 76. §-ának (4)
bekezdésben foglalt esetben és csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az értékeléskor
figyelembe veendő minden releváns körülmény tekintetében a korábbival legalább
egyenértékű szakember kerül bemutatásra. Ha a hiánypótlás során a korábbinál nagyobb
tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező személy kerül bemutatásra, az
ajánlatkérő az értékeléshez akkor is csak az általa pótolt szakember adatait veheti
figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé tételt szolgálja, és nem
eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő tényezők változását. Ha a Kbt. 76. §-a (3)
bekezdésének b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a
felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt
dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már
bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon
feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az értékeléskor - feltéve, hogy az a
felolvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé kedvező - azt az adatot veszi
figyelembe, amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok alátámasztanak.
Az ajánlatkérő az értékelt adat ezen megállapított értékéről az eljárásban részt vevő
minden ajánlattevőt, az érték megállapítását követően haladéktalanul, egyidejűleg értesít.
Ha a felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum
tartalma között olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az
értékeléskor kevésbé kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell
figyelembe venni.
 Ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához olyan
gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg,
amely a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének a)-h), k)-n) és p)-q) pontja szerinti, korábbi
eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti vagy - ha az ajánlatkérő előírta a Kbt. 63. § szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró okkal érintett gazdasági szereplő
kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt
a kizárt helyett szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére.
A hiánypótlás formája:
A hiánypótlás formájára az ajánlat benyújtására vonatkozó formai követelményekkel megegyező
követelményeket kell alkalmazni.
A Kbt. 71. §-ának (3) vagy (8)-(9) bekezdései rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a
hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag
az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során.
4.4. Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások
Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó
adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni a Kbt. 72. §-a alapján, és erről a kérésről a
többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés
tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként
figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme
tekintetében, továbbá amennyiben az ajánlatnak valamely egyéb eleme tartalmaz
teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalást.
Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt információk nem
indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető, illetőleg azt,
hogy az adott kötelezettségvállalás teljesíthető.
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4.5. Az ajánlatok megfelelősége
Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni.
Az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok
megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek.
Az Ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan
gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az Ajánlatkérő a bírálat során a kizáró okok
ellenőrzésére, illetve amennyiben Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban alkalmassági
követelményt előírt, a kizáró okok és az alkalmassági követelmények előzetes ellenőrzésére
köteles az ajánlattevő nyilatkozatát elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat
megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a Kbt. 71-72. §-ai szerinti bírálati cselekményeket
elvégezni. Az ajánlatkérő az ellenőrzés keretein belül a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
rendelkezései szerint ellenőrzi az előírt kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus
nyilvántartásokból, szükség esetén ellenőrzi továbbá az ajánlattevő nyilatkozatában feltüntetett, az
E-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett ingyenes elektronikus
adatbázisok adatait is.
A fentiek alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az Ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint
értékeli.
4.6. Az értékelés előfeltételei és az értékelt tartalmi elem megállapítása
Ajánlatkérő a Kbt. 69. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat
értékeli a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján.
Ajánlatkérő az ajánlatokat– az alábbi részszempontok és súlyszámok szerinti értékeli
1.

Ajánlati ár

Súlyszám: 70

nettó HUF-ban megadva.
2.

Vállalt jótállási idő

Súlyszám: 30

Kötelező jótállás idő (érvényességi feltétel): 36 hónap. A megajánlás az ennél hosszabb
időtartamú jótállás vállalására vonatkozik. Egész hónapban megadva, kizárólag a kötelező
jótállási időn felüli többlethónapok megadásával. 0 hónap is megajánlható, az nem
eredményezi az ajánlat érvénytelenségét és ebben az esetben a szerződésben a kötelező
jótállási idő kerül rögzítésre. 0 hónap megajánlása esetén az értékelés során ezen
résszempontra az értékelési ponthatár alsó határa szerinti pontszám jár.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésnek megfelelően közli, hogy a 2. értékelési
részszempontnál (jótállási idő) az ajánlattevők 36 hónapnál kedvezőtlenebb mértéket nem
vállalhatnak, továbbá az ajánlatkérő a 2. részszempont esetén 60 hónapban rögzíti a
teljesítési határidő, illetve a jótállási idő azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál
még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos
számú pontot ad.
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A Kbt. 76. § (10) bekezdése szerinti információk:
Az egyes részszempontoknál adható pontszám felső ponthatára 15, alsó ponthatára 0.
A pontozás módszere minden részszempont esetében: a legjobb ajánlat megkapja a maximális 15
pontot, a tőle kedvezőtlenebb ajánlat pontszáma a legjobbhoz viszonyított arányosítással (relatív
arányosítással) kerül meghatározásra. Az 1. részszempontnál az Ajánlatkérő a fordított
arányosítás, míg a 2. részszempontnál az egyenes arányosítás szabályai szerint jár el. Az
értékelési pontszámok kiosztásánál alkalmazandó képleteket és a pontszámítás részletes
metodikáját a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Azon részszempontok esetén, ahol a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ajánlati elem
legkedvezőtlenebb mértéke meghatározásra került, ezen legkedvezőtlenebb érték megajánlása
esetén az alsó ponthatár szerinti pontszám (0) is kiosztásra kerül (több, értékelésre kerülő ajánlat
esetén, amennyiben van a minimum mértéknél kedvezőbb megajánlás) - tekintettel arra, hogy a
legkedvezőtlenebb mérték megajánlása az érvényességi küszöbértéket jelenti és nem jelent ahhoz
képest értékelhető többletvállalást - és csak a közbenső értékek értékelése körében alkalmazható
az arányosítás. Amennyiben az Ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott
legkedvezőbb szintet meghaladó megajánlást tartalmazó ajánlatot nyújt be valamely Ajánlattevő,
az arányosítás képletét Ajánlatkérő úgy alkalmazza, hogy az Alegjobb érték helyébe az Ajánlatkérő
által meghatározott legkedvezőbb mértéket helyettesíti be, azaz nem az ezt meghaladó
megajánlás értékét.
4.7. Az értékelési módszer részletes ismertetése
Az értékelés a relatív értékelési módszeren alapszik.
Valamennyi rész tekintetében az egyes részszempontok felső ponthatára 15, alsó ponthatára 0.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező felolvasólapon megajánlott sorok kerülnek
értékelésre az alábbi pontszámítási módszer szerint. A pontozás módszere minden részszempont
esetében: a legjobb ajánlat megkapja a maximális 15 pontot, a tőle kedvezőtlenebb ajánlat
pontszáma a legjobbhoz viszonyított arányosítással (relatív arányosítással) kerül meghatározásra
azzal, hogy ahol a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ajánlati elem legkedvezőtlenebb mértéke
meghatározásra került, ezen legkedvezőtlenebb érték megajánlása esetén az alsó ponthatár
szerinti pontszám (0) is kiosztásra kerül (több, értékelésre kerülő ajánlat esetén, amennyiben van a
minimum mértéknél kedvezőbb megajánlás) és csak a közbenső értékek értékelése körében
alkalmazható az arányosítás.
Az 1. részszempontnál az Ajánlatkérő a fordított arányosítás szabályai szerint jár el, és a
pontszám az alábbi képlet alapján kerül kiszámításra:

Pajánlat

=

(

Alegjobb
Avizsgált

*

(P

max

- Pmin)

+P

min

)

*

S

ahol:

Pajánlat = az vizsgált ajánlat kapott pontszáma az adott részszempontra vonatkozóan
Alegjobb = A beérkezett legjobb ajánlat az adott részszempontra vonatkozóan
Avizsgált = A vizsgált ajánlat az adott részszempontra vonatkozóan
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Pmax = Az adott részszempontra vonatkozóan maximálisan adható pontszám
Pmin = Az adott részszempontra vonatkozóan minimálisan adható pontszám
S = Az adott részszempontra vonatkozóan meghatározott súlyszám
A 2. részszempont esetén az Ajánlatkérő az egyenes arányosítás szabályai szerint jár el. A
legkedvezőbb tartalmi elem (azaz a leghosszabb idejű jótállási idő) megkapja a maximális
értékelési pontot (felső ponthatár), a többi – a legkedvezőtlenebb értéket meghaladó – ajánlat
értékelési pontszáma a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva az egyenes arányosítás
szabályai szerint, az alábbi képlet alapján kerül kiszámításra:

Pajánlat

=

(

Avizsgált
Alegjobb

*

(P

max

- Pmin) + Pmin

)

*

S

ahol:

Pajánlat = az vizsgált ajánlat kapott pontszáma az adott részszempontra vonatkozóan
Alegjobb

= A beérkezett legjobb ajánlat – de legfeljebb az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1)
bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb szint – az adott részszempontra vonatkozóan

Avizsgált = A vizsgált ajánlat az adott részszempontra vonatkozóan
Pmax = Az adott részszempontra vonatkozóan maximálisan adható pontszám
Pmin = Az adott részszempontra vonatkozóan minimálisan adható pontszám
S = Az adott részszempontra vonatkozóan meghatározott súlyszám
Ajánlatkérő a számítás során valamennyi részszempont vonatkozásában kettő tizedesjegyig
határozza meg a kapott pontszámokat.
4.8. Az ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő
tűzésével felhívni – alkalmassági követelmények előírása esetén - az alkalmassági követelmények
tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az
igazolásokat benyújtani.
A gazdasági szereplő által ajánlatában az Ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. §-a szerinti
felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az Ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő
azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében
bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni.
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Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az Ajánlatkérő nem hívja fel az
ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott
igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel
el vagy felvilágosítást kér.
Amennyiben a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint az igazolások benyújtására felkért ajánlattevő nem
vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be
az igazolásokat, az Ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a Kbt. 69. §
(4) bekezdés szerint az igazolások benyújtására.
Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes
ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, valamint a kizáró okok tekintetében a Kbt.ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett.
Az Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. §
(4) bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt
követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások
benyújtására. Az Ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második
legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az
igazolások benyújtására. Ezzel a lehetőséggel az Ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés
módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők
egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.
Ha az Ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági
szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő
tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti
igazolásokat.
Az ajánlattevő utólagos igazolási kötelezettsége arra irányul, hogy bizonyítsa az alkalmassági
követelmények tekintetében az előzetes igazolási kötelezettsége keretében benyújtott
nyilatkozatában foglaltak teljesülését. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
tekintetében figyelembe vett értékek teljesülése esetén az ajánlat akkor is érvényes, ha a
benyújtott igazolások eltérnek a korábbi nyilatkozatban feltüntetett adatoktól.
Nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában
működő, - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként
feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz
vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az Ajánlatkérő
kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A
magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban
nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas
nyilvántartásnak.
Az Ajánlatkérő jogosult az ajánlatban benyújtott igazolás, nyilatkozat tartalmának ellenőrzése
érdekében más állami vagy önkormányzati szervtől, hatóságtól vagy gazdasági szereplőtől
információt kérni. A megkeresett szervezet három munkanapon belül köteles az információt
megadni.
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Az Ajánlatkérő jogosult a kizáró okok fenn nem állása és az alkalmasság megítélése céljából az
ajánlatban megnevezett személyek természetes személyazonosító adatait, valamint képzettségre
és végzettségre, szakmai gyakorlatra, szervezeti, köztestületi tagságra és gazdasági társaságban
fennálló tagságra vonatkozó adatait kezelni. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése
keretében - a külön jogszabályban foglalt igazolási szabályok szerint - a büntetlen előéletre
vonatkozó adatról hatósági igazolás is kérhető. A kizáró okok hiányának igazolásához
benyújtandó, külön jogszabályban foglalt nyilatkozat gazdasági, valamint szakmai kamara előtt
annak tagja által tett nyilatkozat is lehet.
Amennyiben az Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg alkalmassági követelményt, a Kbt. 69.
§ (4) bekezdése szerinti felhívást nem kell alkalmaznia.
Az Ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az eljárás
eredménytelenségéről, az ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról, valamely
gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően
a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül, a Kbt. 79. §-ának (1)
bekezdésére tekintettel.
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának eredményről az írásbeli összegezés megküldésével – a
Kbt. 79. §-a (2) bekezdésének megfelelően – tájékoztatja Ajánlattevőket.
4.9. Az eljárás nyertese
Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes
ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények (amennyiben Ajánlatkérő előírt alkalmassági
követelményt az eljárásban), valamint a kizáró okok tekintetében a Kbt.-ben és a külön
jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett.
Ajánlatkérő azzal a szerződés teljesítésére alkalmas és érvényes ajánlatot tevő Ajánlattevővel köt
szerződést, akinek ajánlata az ajánlattételi felhívásban rögzített értékelési szempont alapján a
legjobb ár-érték arányt tartalmazza, azaz aki a pontkiosztás során a legmagasabb súlyozott
összpontszámot éri el.
Az ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt,
ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására
(amennyiben Ajánlatkérő előírt alkalmassági követelményt az eljárásban).
4.10. A szerződés
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban rögzített típusú szerződést kíván kötni a Kbt. 131. §-ának
(4) bekezdése szerinti ajánlattevővel. A szerződés-tervezetet az Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési
dokumentumok részeként az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja.
Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás fajtája a Kbt. Harmadik rész, 115. § szerinti
hirdetmény közzététele nélküli (egy szakaszos) nyílt eljárás, az eljárás során Ajánlatkérő
tárgyalást nem tart.
Amennyiben Ajánlattevőnek a rendelkezésre bocsátott szerződés-tervezettel kapcsolatban
kérdése, észrevétele van, úgy azt a kiegészítő (értelmező) tájékoztatáskérés szabályai szerint
jelezheti az Ajánlatkérő felé. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatában a szerződés-tervezethez
kapcsolódóan véleményeltérést, vagy további észrevételt tesz, az az ajánlat érvénytelenségét
eredményezheti.

27/68

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK – HARMADIK RÉSZ – Kbt. 115. §-a szerinti nyílt eljárás – ÉPÍTÉSI
BERUHÁZÁS

4.11. Az ellenszolgáltatás teljesítésének szabályai
Az ajánlatkérő – figyelemmel Kbt. 135. §-ában, a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bekezdéseiben és a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/B. §-aiban foglaltakra – a következő szabályok szerint
köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:
ELŐLEG:
A Kbt. 135. §-ának (7) bekezdése alapján az Ajánlatkérő a szerződés szerinti – tartalékkeret és
ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 75 millió
forint előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. Az előleg kifizetésének feltétele az előleg
igénylésére vonatkozó nyilatkozatnak legkésőbb a szerződés Vállalkozó általi aláírásáig az
Ajánlatkérő (Megrendelő) részére történő átadása/megküldése. Amennyiben a Vállalkozó előleg
kifizetését kéri a Megrendelőtől, úgy a (rész)számlák összege a kifizetett előleg összegével
csökkentendő.
RÉSZSZÁMLÁZÁS:
Az Ajánlattevő az igazolt, tényleges (rész)teljesítés megtörténte után a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 32. §-ában foglaltak szerint jogosult 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására.
Az Ajánlattevő a számla mellé köteles csatolni az Ajánlatkérő által elfogadott és aláírt
teljesítésigazolást. A teljesítésigazolás kiállítására a Kbt. 135. §-a (2) bekezdésének rendelkezése
irányadó. Az Ajánlattevő a számlát köteles az Ajánlatkérő által kért részletezéssel kiállítani.
Az Ajánlattevő (rész)számláit az Ajánlatkérő a számlák kézhezvételtől számított 30 naptári napon
belül teljesíti banki átutalással, a Kbt. 135. §-a és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/B. §a, illetve amennyiben a szerződés teljesítésében nem vesz részt alvállalkozó, abban az esetben a
Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő a kivitelezés ellenértékét saját forrásból teljesíti. Az ajánlattétel, a szerződés és
számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF).
A finanszírozási és fizetési feltételekre alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 32/A-32/B. §-a irányadóak, amelyek értelmében:
 Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés
során - a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez
alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok
szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig
kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre
jogosult az ellenszolgáltatásból;
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig
köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként
mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az
alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;
c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki
számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői
teljesítés mértékét;
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az
ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a
kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;
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e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit vagy az
alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét
visszatartja;
f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak
másolatait;
g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói
teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén
szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az
ajánlattevőként szerződő feleknek;
h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a
kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő
részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt
érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő
által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;
i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d)
pont szerinti határidő harminc nap.
 A felek kizárólag a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a (1) bekezdésének g) pontja
szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3)
bekezdésének megfelelően. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B. §-ának (2) bekezdését
az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre
lehet alkalmazni.
 Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél vagy a
kifizetésre köteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 32/A. §-ának (1) és (2) bekezdését.
 A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B. §-a értelmében a 32/A. § (1) bekezdés
rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta nettó módon számított 200 000 forintot
meghaladó kifizetésnél ajánlattevő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási
kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha
a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától
számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást,
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban, vagy
c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló
kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást.
Az ajánlattevő az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő
köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő köztartozás
ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az
alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az
általános forgalmi adóra nem terjed ki.

29/68

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK – HARMADIK RÉSZ – Kbt. 115. §-a szerinti nyílt eljárás – ÉPÍTÉSI
BERUHÁZÁS

4.12. Nyilvánosság
Az eljárás eredményeként megkötött szerződés a Kbt. 43. §-a (1) bekezdésének d) pontjára és
(2) bekezdésére tekintettel közérdekből nyilvánosnak minősül, azt Ajánlatkérő – a Kbt. 43. §-ában
előírt kötelezettségére tekintettel - a szerződés megkötését követő ügykezelést követően
haladéktalanul feltölti a Közbeszerzési Hatóság által működtetett CORE rendszerbe is, azzal,
hogy amennyiben a felek az ajánlatot a szerződés mellékletévé teszik, az ajánlat nyilvánosságára
a Kbt. 44. §-a alkalmazandó.
V. A BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK RÉSZLETEZÉSE
Megjegyzések, tudnivalók:
 Ajánlattevő a Kbt. 44. §-ában foglaltak szerint jogosult megjelölni az üzleti titkokat jelentő
adatokat, amelyeket Ajánlatkérő bizalmasan kezel.
 Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítása keretében kerülnek felhasználásra.
Az ajánlattételi felhívásban és a jelen közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások,
nyilatkozatok csatolása az ajánlatban kötelező.
Az alábbi összesítés az ajánlattevők munkáját célzott megkönnyíteni, az ajánlattevőknek az
ajánlattételi felhívásban és a jelen közbeszerzési dokumentumokban rögzített összes
dokumentumot/nyilatkozatot/iratot az ajánlatához csatolnia kell.
ELLENŐRZŐ LISTA, amely egyben
nyilatkozatok jegyzéke

az ajánlat részeként benyújtandó igazolások,

 Fedlap
 Tartalomjegyzék, amely alapján az ajánlatokban szereplő dokumentumok oldalszám
alapján megtalálhatóak. A tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen
azonosítható legyen és az iratok helyére a Kbt. 71-72. §-ainak alkalmazása során
egyértelműen lehessen hivatkozni.
 Felolvasólap
 Ajánlattevők adatait tartalmazó adatlap
 Árazott költségvetés (a papír alapú ajánlatban cégszerűen aláírva és az elektronikus
adathordozón szerkeszthető formátumban is) Ajánlatkérő kéri, hogy az ajánlattevők az általa
kiadott, képletekkel és részleges védelemmel ellátott költségvetést töltsék ki és nyújtsák be
az ajánlatuk részeként. A költségvetés módosítása, a zárolt cellák, illetve a
költségvetést tartalmazó excel tábla ajánlatkérői védelmének „feltörése” – ideértve a
védelemnek az excel új fájlba történő mentésével történő megszüntetését is – nem
megengedett és az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti!
 Ajánlati Nyilatkozat (Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint). Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét
a Kbt. 47. § (2) bekezdés előírására, miszerint az ajánlat papír alapú példányának a
Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia!
 Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdés szerint
 Aláírási címpéldány, aláírási minta vagy ezzel egyenértékű okmány egyszerű
másolatban
(az
ajánlatot
ajánlattevőként,
vagy
ún.
kapacitást
biztosító
szervezetként/személyként aláíró személy(ek) részéről),
 Adott esetben: Meghatalmazás (teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva)
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A meghatalmazással összefüggésben Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:116. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra,
amelynek értelmében „A cégvezető és a képviseletre jogosult munkavállaló képviseleti jogát
érvényesen nem ruházhatja át másra.”.
 Közös ajánlattétel esetén: Közös ajánlattevői nyilatkozat
 Az ajánlattételi felhívás IV.1.) pontjában rögzített kizáró okokkal kapcsolatos
nyilatkozatok,
 Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról,
 Adott esetben csatolandó: változásbejegyzési kérelem és a benyújtást igazoló digitális
tértivevény kinyomtatott változata;
 Cégszerűen aláírt nyilatkozat a felhívásban előírt alkalmassági követelménynek való
megfelelőségről
 Cégszerűen aláírt nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdésének megfelelően (Nemleges
nyilatkozatot is csatolni kell,
 Adott esetben csatolandó: A Kbt. 65. § (7) és (8) bekezdéseivel kapcsolatos
nyilatkozatok és okirat(ok)
 Nyilatkozatot arról, hogy Ajánlattevő rendelkezik legalább 1 fő, a 191/2009. (IX.15.) és
266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerinti felelős műszaki vezetővel, aki szerepel az
építményfajta szerinti hatáskörrel rendelkező építés felügyeleti feladatokat ellátó szerv által
vezetett Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékben (MV-ÉV vagy MV-ÉV-R) (név, regisztrációs
szám, kamara megjelölésével) vagy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés
időpontjáig igazolja a szakember rendelkezésre állását.
 Cégszerűen aláírt Titoktartási nyilatkozat, az Ajánlatkérő üzleti titkainak megőrzéséről,
 Cégszerűen aláírt nyilatkozat az ajánlattételi felhívásban előírt biztosítékok
rendelkezésre bocsátásáról,
 Cégszerűen aláírt nyilatkozat a felelősségbiztosításról
 Cégszerűen aláírt nyilatkozat az elektronikus adathordozón benyújtott példány
egyezőségéről,
 Adott esetben: Cégszerűen aláírt nyilatkozat az üzleti titokról, indokolással ellátva.
(Csak abban az esetben kell csatolni, ha az ajánlattevő az ajánlatában csatolt egyes
dokumentumokat üzleti titoknak minősít).
Amennyiben ajánlattevő üzleti titkát képező ajánlati elemet épít be az ajánlatába, azt köteles
elkülönített módon elhelyezni az ajánlatában a Kbt. 44. §-ában írtakra figyelemmel.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az üzleti titkot tartalmazó
elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az
üzleti titoknak minősített információ nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna
számára aránytalan sérelmet.
Adott esetben az ajánlat részeként csatolandó: Az ajánlattevő által fontosnak ítélt egyéb
irat/dokumentum.
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Az ajánlat részeként benyújtandó nyilatkozatokat, dokumentumokat cégszerűen aláírva
szükséges csatolni!
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján
valamennyi nyilatkozat, dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható! Kivételt képez
ez alól a Kbt. 66. (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, azt eredeti aláírt példányban kell
csatolni az ajánlat részeként, valamint azok a dokumentumok, amely közvetlenül valamely
követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy
kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
Amennyiben a bemutatásra kerülő referencia a jelen beszerzés tárgyán kívüli szolgáltatásokról is
tartalmaz adatot, úgy a referencia olyan megbontása szükséges, amelyből elkülönülten látszódik a
beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásra vonatkozó teljesítés. Amennyiben ajánlattevő nem tud
ilyen tartalmú igazolást csatolni, úgy külön nyilatkoznia szükséges az elkülönített tartalomról.
Amennyiben ajánlattevő – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja
használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat
(cégiratokat) egyszerű másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra. A
referenciákat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint kell igazolni.
Amennyiben a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia
igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes
ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy
nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési
beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó
ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Egyéb előírások:
Nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától a sikeres műszaki átadásátvételi eljárás lezárását követő 30. napig a tevékenység végzésére vonatkozó hatályos
felelősségbiztosítással kell rendelkezzen 100.000.000,- HUF/év összeghatárig és kárfizetési
eseményenként 20.000.000,- HUF/káresemény összeghatárig.
A biztosításnak ki kell terjednie:
 a szerződésen kívül okozott károkra,
 harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira,
 kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, és
 üzemi baleset felelősségbiztosításra.
Nyertes ajánlattevőnek az építés-szerelés biztosítás kapcsán, a kötvényen kívül szükséges egy
fedezetigazolást bemutatnia (átadnia) Ajánlatkérő részére, amelyből a fentiek egyértelműen
kiolvashatók és amelyen szerepel az építőipari teljesítésre vonatkozóan a kockázatviselés
kezdete, valamint a díjjal rendezett időszak vége. Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a
szerződés időtartama alatt köteles a benyújtott fedezetigazoláson szereplő díjrendezettség vége
előtt újabb fedezetigazolást bemutatni, amely legalább a következő gyakoriság szerinti időszak
végéig biztosítja a díjrendezettséget.
Amennyiben nyertes Ajánlattevő nem tesz ezen kötelezettségének eleget, úgy azt Ajánlatkérő a
szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti.
Közös ajánlattétel esetén a felelősségbiztosítással a közös ajánlattevőknek külön-külön kell
rendelkezniük.
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A benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alábbiakra:










Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy aláírásbélyegző használatával készült
dokumentumot nem tud eredetiként elfogadni!
Meghatalmazást akkor szükséges csatolni, amennyiben nem az ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselője írja alá az ajánlatot. A meghatalmazást a cégjegyzésre jogosult
képviselő adja a meghatalmazottnak a meghatalmazásban foglalt tárgykörökre, cégszerűen
aláírt és legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással. A közös
ajánlattevők a közös ajánlattevők nevében megteendő nyilatkozatokat oly módon írják alá,
ahogy a közös ajánlattevők együttműködési megállapodásában szerepel, azaz a közös
ajánlattevőknek nem szükséges egymást külön meghatalmazással meghatalmazni,
amennyiben nyilatkozataik aláírása megfelel az együttműködési megállapodásukban
foglaltaknak.
Meghatalmazott általi aláírás esetén a nyilatkozattevő a meghatalmazott, azaz a
nyilatkozatok törzsszövegében a meghatalmazott (és nem a cégjegyzésre jogosult)
megnevezése kell, hogy szerepeljen, a meghatalmazotti minőségével együtt (pl. X.Y. mint
a Z.C. Kft. ajánlattevő meghatalmazott képviselője….).
A meghatalmazással összefüggésben Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:116. §-ának (3) bekezdésében
foglaltakra, amelynek értelmében „A cégvezető és a képviseletre jogosult munkavállaló
képviseleti jogát érvényesen nem ruházhatja át másra.”.
Közös ajánlattétel során a konzorciumi tagok által együttesen benyújtandó nyilatkozatokat
a közös ajánlattevők nevében szükséges megtenni. pl. X.Y. mint a Z.C. Kft. és K.L. Kft.
közös ajánlattevők vezetője, a Z.C. Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője.
Közös ajánlattétel esetén a cégszerű aláírásnál minden konzorciumi tag megnevezése
szükséges, akinek a képviseletében aláírt az aláíró, pl.:
…………………..
Z.C. Kft.
Z.C. Kft. és K.L. Kft. közös ajánlattevők képviseletében




Közös ajánlattétel esetén a költségvetést vagy fejléccel szükséges ellátni, amely
tartalmazza a közös ajánlattevők megnevezését vagy a cégszerű aláírásnál minden
konzorciumi tag megnevezése szükséges, akinek a képviseletében aláírt az aláíró.
Közös ajánlattétel esetén valamennyi nyilatkozat a közös ajánlattevők képviseletében,
együttes formában teendő meg, kivéve azokat a nyilatkozatokat és dokumentumokat,
amelyek értelemszerűen a konzorcium egyes tagjaira vonatkoznak, mint az ajánlattevők
adatait tartalmazó adatlap, a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (Kkvt. szerinti
minősítés), a folyamatban lévő változásbejegyzésre vonatkozó dokumentumok és a
felelősségbiztosításra vonatkozó nyilatkozat.
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IDE KELL BEILLESZTENI AZ AJÁNLAT FEDLAPJÁT
(amely tartalmazza legalább az ajánlatkérő és az eljárás megnevezését és az ajánlattevő nevét,
címét)
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IDE KELL BEILLESZTENI A TARTALOMJEGYZÉKET
(amely tartalmazza az ajánlatban csatolt dokumentumokat és a csatolt
dokumentumok oldalszámait)
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FELOLVASÓLAP
„Ferihegy úti gépház rekonstrukció II. ütem, erősáramú és épületvillamossági
munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásban

I. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az összes ajánlattevő tag) adatai
a. Cég neve:
b. Székhelye:
A jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy adatai (közös ajánlattétel esetén
megjelölve a közös ajánlattevőket képviselő ajánlattevő tagot):


Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevő tag cégneve:



Kapcsolattartó személy neve:



telefonszáma:



fax:



e-mail:

II. Ajánlat tartalma:
Részszempont megnevezése
1.

Ajánlattevő megajánlása

Ajánlati ár (nettó HUF-ban megadva)

Nettó___________ HUF

Vállalt jótállási idő
2.

(egész hónapban
vállalandó)

megadva,

legalább

36

hónap

______________ hónap

………………….., 201.. ………………..hó…….nap

………..…………...…………….
Ajánlattevő/közös ajánlattevőket képviselő tag
cégszerű aláírása
Megjegyzés:
Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében kell megtenni és az ajánlathoz
csatolni. A nyilatkozatban egyértelműen fel kell tüntetni a közös ajánlattevő tagok megjelölését.
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AJÁNLATTEVŐK ADATAIT TARTALMAZÓ ADATLAP

AJÁNLATTEVŐ
Neve:
Székhelye:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:
WEB lap:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Számlavezető pénzintézet neve,
bankszámlaszám:
Képviseletre jogosult neve:
Beosztása:
Címe:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:
Jelen közbeszerzési eljárásban
kapcsolattartásra kijelölt személy:
Neve:
Beosztása:
Címe:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:
………………….., 201.. ………………..hó…….nap

………..…………...…………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása
Megjegyzés:
Közös ajánlattétel esetén az adatlapot a közös ajánlattevő tagok részéről külön-külön kell kitölteni és az
ajánlathoz csatolni.
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IDE KELL BEILLESZTENI A BEÁRAZOTT ÉS CÉGSZERŰEN ALÁÍRT
KÖLTÉSGVETÉST
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
Alulírott

………………………………,

mint

a(z)

……………………….…………….........

........................... (székhely: ..................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője –
a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.,
nevében és képviseletében eljár: Beszerzési osztály) Ajánlatkérő által indított „Ferihegy úti
gépház

rekonstrukció

II.

ütem,

erősáramú

és

épületvillamossági

munkái”

tárgyú

közbeszerzési eljárás során az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban –
beleérve az esetleges kiegészítő tájékoztatásokat is – foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 66. § (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően - kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt, beleértve a rendelkezésre bocsátott
szerződés-tervezetet megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk,
továbbá – nyertességünk esetén – vállaljuk a szerződés megkötését és teljesítését.
Nyilatkozunk, hogy a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – a
jelen ajánlatban megjelölt ellenszolgáltatásért teljesítjük.
Kijelentem, hogy ajánlatomat az ajánlattételi felhívásban rögzített ajánlati kötöttség időtartama alatt
fenntartom, az kötelező rám nézve és bármikor elfogadható ezen időszak lejárta előtt.

……………………………, 201.. ………………..hó…….nap
………..…………...…………….
Ajánlattevő / közös ajánlattevőket képviselő tag
cégszerű aláírása
Megjegyzés:
Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében kell megtenni és az ajánlathoz
csatolni. A nyilatkozatban egyértelműen fel kell tüntetni a közös ajánlattevő tagok megjelölését.
Ezt a nyilatkozatot az ajánlat papíralapú eredeti példányához eredeti változatban kell csatolni!
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján

Alulírott

………………………………,

mint

a(z)

……………………….…………….........

........................... (székhely: ..................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője –
a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.,
nevében és képviseletében eljár: Beszerzési osztály) Ajánlatkérő által indított „Ferihegy úti
gépház

rekonstrukció

II.

ütem,

erősáramú

és

épületvillamossági

munkái”

tárgyú

közbeszerzési eljárás során – a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy az általam képviselt ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) szerint
 mikrovállalkozásnak minősül*
 kisvállalkozásnak minősül *
 középvállalkozásnak minősül *
 nem tartozik a Kkvt. hatálya alá. *

……………………………, 201.. ………………..hó…….nap

………..…………...…………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása
Megjegyzés:
* Megfelelőt szükséges aláhúzni, szerepeltetni!
Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot a közös ajánlattevő tagok részéről, saját magukra vonatkoztatva
külön-külön kell megtenni és az ajánlathoz csatolni.
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) szerinti
fogalom:
Kkvt. 3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege
legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
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b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy
közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen eléri vagy
meghaladja a 25%-ot.
(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a 19. § 1. pontjában
meghatározott befektetők állnak a vállalkozással a 4. § (2) bekezdése szerinti kapcsolatban.
(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon
- ha törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni.
Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét a Kkvt. 4-5. §-aiban foglaltakra is!
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IDE KELL BEILLESZTENI AZ ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNYT, ALÁÍRÁSI MINTÁT VAGY
EZZEL EGYENÉRTÉKŰ OKMÁNYT
(egyszerű másolatban lehet csatolni)
(a fenti dokumentumot ajánlattevőként vagy ún. kapacitást biztosító
szervezetként/személyként aláíró személy(ek) részéről kell csatolni)
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MEGHATALMAZÁS

Alulírott .................................... mint a(z) ……………………….……………......... ...........................
(székhely:

..................................)

Ajánlattevő

cégjegyzésre

jogosult

képviselője

ezennel

meghatalmazom ................................................... –t a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27., nevében és képviseletében eljár: Beszerzési
osztály) ajánlatkérő által indított „Ferihegy úti gépház rekonstrukció II. ütem, erősáramú és
épületvillamossági munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbiakra:
-

jelen közbeszerzési eljárásában való képviseletemre és az ajánlat részét képező iratok
nevemben történő aláírására*

-

információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására*

-

a szerződés megkötésére, amelyet ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával magára
nézve kötelezőnek ismer el*

-

………..……….*

(* a jogosultságok körét kérjük értelemszerűen kibővíteni / leszűkíteni / pontosítani)
Meghatalmazó kötelezőnek ismer el az Ajánlattevőre vonatkozó, Meghatalmazott által tett
mindennemű nyilatkozatot.

…………………………, 201.. ………………………hó ……nap

…………….………………………..

…………….………………………..

Meghatalmazó

Meghatalmazott

cégszerű aláírás

aláírás

Előttünk, mint tanuk előtt:
Aláírás: ………………………………
Név:
Lakóhely:
Szig. szám:

Aláírás: ………………………………
Név:
Lakóhely:
Szig. szám:

Megjegyzés:
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Közös ajánlat esetén annak az ajánlattevőnek kell adott esetben csatolni, aki a nyilatkozatai aláírásra más
személyt hatalmaz meg (jelen meghatalmazás nem a közös ajánlattevők képviseletére vonatkozik, azt a
közös ajánlattevői megállapodásban szükséges rögzíteni!)
Ha az ajánlattételnél meghatalmazott jár el, a vonatkozó Meghatalmazást mellékelni kell!
A Ptk. 3:116. §-ának (3) bekezdése értelmében „A cégvezető és a képviseletre jogosult munkavállaló
képviseleti jogát érvényesen nem ruházhatja át másra.”.
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KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK NYILATKOZATA
a Kbt. 35. §-a alapján

A Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.,
nevében és képviseletében eljár: Beszerzési osztály) „Ferihegy úti gépház rekonstrukció II.
ütem, erősáramú és épületvillamossági munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásában a jelen
nyilatkozatot tesszük.
A fent megnevezett közbeszerzési eljárásban a(z) ……….……………………………………………
(székhely:……...……………….……………………………………………………………), valamint a(z)
………………………………….……………………………………………. (székhely: ……………………
…………………………………..) a Kbt. 35.§-a alapján közösen teszünk ajánlatot.
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közbeszerzési eljárás során a közös
ajánlattevők képviseletére, a nevükben történő eljárásra, a közös ajánlattevők képviseletében
megteendő,

az

ajánlat

részét

képező

nyilatkozatok

aláírására*

a(z)

……………………………………………………., mint a konzorcium vezetője teljes joggal jogosult.
Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló
2013. évi V. törvény 6:29. §-ában és 6:30. §-ában foglaltak irányadóak.
Jelen nyilatkozatunkkal megerősítjük, hogy nyertességünk esetén a szerződésben vállalt
valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalunk.
Rögzítjük továbbá, hogy jelen nyilatkozatban foglaltak hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy
végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik
személy, illetve hatóság jóváhagyásától.
………………………., 201.. …………………….hó…….nap
…………….………………………..
Közös ajánlattevő
cégszerű aláírás

…………….………………………..
Közös ajánlattevő
cégszerű aláírás

Megjegyzés:
* Az ajánlat aláírásának módját a közös ajánlattevők megállapodása szerint, a tényhelyzettel összhangban
szükséges ismertetni.
A nyilatkozatot a közös ajánlattevők összes tagjának alá kell írnia és a nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők összes tagjának megjelölését!
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NYILATKOZAT A FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT KIZÁRÓ OKOKRÓL

Alulírott …………………………………………, mint a(z) .....….......................................................
(székhely: …..........................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Fővárosi
Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27., nevében és
képviseletében eljár: Beszerzési osztály) Ajánlatkérő által indított „Ferihegy úti gépház
rekonstrukció II. ütem, erősáramú és épületvillamossági munkái” tárgyú közbeszerzési
eljárásban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ában foglaltaknak megfelelően ezennel
kijelentem, hogy az általam képviselt ajánlattevővel szemben nem állnak fenn az ajánlattételi
felhívásban előírt kizáró okok, amely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:

Kbt. 62. §-a (1) bekezdés:
g)

közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a Kbt. 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján
véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé
vált döntésében vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására
irányuló közigazgatási per esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam
végéig;

h)

korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében
jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három
évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő
kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a
Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem
régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;

i)

az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak
nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot
tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként
benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat
vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a
továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben
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ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a
kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való
megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis
nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett
egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a
valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem
felel meg;
esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul

j)

befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt
kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési
eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az
okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett
közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;
tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

k)

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági
Együttműködési

és

Fejlesztési

Szervezet

tagállamában,

a

Kereskedelmi

Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ
198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás
elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú
megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b)
vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy
személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont
szerinti feltétel fennáll;
m)

esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő
kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;
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q)

súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás
eredményeként kötött szerződés teljesítésére a Kbt.-ben előírt rendelkezéseket, és ezt a
Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem
régebben meghozott határozata megállapította.

……………..……………, 201.…………….. hó ….. nap

………………………………
Ajánlattevő cégszerű aláírása
Megjegyzés:
Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot a közös ajánlattevő tagok részéről, saját magukra vonatkoztatva
külön-külön kell megtenni és az ajánlathoz csatolni.
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NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS K) PONT KB) ALPONTJA SZERINTI
KIZÁRÓ OKRÓL
Alulírott, …………………….......…… (név), mint a(z) ……………………………….

(cégnév)

cégjegyzésre jogosult képviselője a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1134 Budapest, Váci út 23-27., nevében és képviseletében eljár: Beszerzési osztály) Ajánlatkérő
által indított „Ferihegy úti gépház rekonstrukció II. ütem, erősáramú és épületvillamossági
munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ára
tekintettel alkalmazandó 8. § i) pontja ib) alpontjában foglaltaknak megfelelően az alábbi
nyilatkozatban mutatom be a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló
törvény) 3. § 38. pont a), b) vagy d) alpontjában foglalt definícióra tekintettel, az ott definiált
tényleges tulajdonosunk nevét és állandó lakóhelyét:

Tényleges tulajdonos neve

Tényleges tulajdonos címe

VAGY
Ezúton nyilatkozunk, hogy az ajánlattevőnek a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b)
vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincsen.

VAGY
Ezúton nyilatkozunk, hogy az ajánlattevő a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d)
alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, azaz társaságunkkal szemben
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában foglalt kizáró ok.
…………………………, 201.. ………………………hó ……nap
………..…………...…………….
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Ajánlattevő cégszerű aláírása
(A megfelelő rész aláhúzandó, a nem vonatkozó részek törlendőek!)
A 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b), valamint d) alpontja szerinti fogalom:
„3. § E törvény alkalmazásában:
38. tényleges tulajdonos:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben
közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében
meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával
rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással
vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben
- a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
[…]
d) alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő
kedvezményezetteket már meghatározták,
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem
határozták meg, vagy
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány
vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,
[…]”

Megjegyzés:
Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot a közös ajánlattevő tagok részéről, saját magukra vonatkoztatva
külön-külön kell megtenni és az ajánlathoz csatolni.
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NYILATKOZAT A KBT. 67. § (4) BEKEZDÉS SZERINT

Alulírott, …………………….......…… (név), mint a(z) ……………………………….

(cégnév)

cégjegyzésre jogosult képviselője a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1134 Budapest, Váci út 23-27., nevében és képviseletében eljár: Beszerzési osztály) Ajánlatkérő
által indított „Ferihegy úti gépház rekonstrukció II. ütem, erősáramú és épületvillamossági
munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás során a Kbt. 67. § (4) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozunk arról, hogy
a(z) szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)
pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában
résztvevő más szervezet sem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjai szerinti
kizáró okok hatálya alá.

…………………………, 201.. ………………………hó ……nap

………..…………...…………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

Megjegyzés:
A nyilatkozatot abban az esetben is csatolni kell, ha az ajánlattevő nem von be alvállalkozót/kapacitást
biztosító szervezetet, illetve ha az ajánlatkérő nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését!
Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot a közös ajánlattevő tagok részéről külön-külön kell megtenni és az
ajánlathoz csatolni.
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NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL

Alulírott,…………………….......…… (név), mint a(z) ……………………………….

(cégnév)

cégjegyzésre jogosult képviselője a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1134 Budapest, Váci út 23-27., nevében és képviseletében eljár: Beszerzési osztály) Ajánlatkérő
által indított „Ferihegy úti gépház rekonstrukció II. ütem, erősáramú és épületvillamossági
munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás során nyilatkozunk, hogy
 cégünkkel kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, ennek megfelelően
nyilatkozatunkat követően csatoljuk az elektronikusan kitöltött cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem kinyomtatott változatát és a benyújtást igazoló digitális
tértivevény kinyomtatott változatát

 cégünkkel kapcsolatban változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, azaz a www.ecegjegyzek.hu

oldalon

elérhető

céginformációs

szolgálat

adatbázisából

letölthető

cégjegyzék-adat a valóságot tükrözi.

…………………………, 201.. ………………………hó ……nap

………..…………...…………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

Megjegyzés:
Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot a közös ajánlattevő tagok részéről külön-külön kell megtenni és az
ajánlathoz csatolni.
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Adott esetben (ha van folyamatban változásbejegyzési eljárás):
IDE KELL BEILLESZTENI A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI KÉRELMET ÉS A
BENYÚJTÁST IGAZOLÓ DIGITÁLIS TÉRTIVEVÉNY KINYOMTATOTT VÁLTOZATÁT
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
az ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági követelményekről
Alulírott …………......................................................................................................, mint Ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27., nevében és képviseletében eljár: Beszerzési
osztály) Ajánlatkérő által indított „Ferihegy úti gépház rekonstrukció II. ütem, erősáramú és
épületvillamossági munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az Ajánlatkérő
által az ajánlattételi felhívás IV.3.) M1, IV.4.) SZ1 pontjában előírt alkalmassági követelményeknek
az általam képviselt ajánlattevő megfelel.

…………………, 201.. ……………………hó……..nap

………..…………...…………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelően
Alulírott …………......................................................................................................, mint Ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27., nevében és képviseletében eljár: Beszerzési
osztály) Ajánlatkérő által indított „Ferihegy úti gépház rekonstrukció II. ütem, erősáramú és
épületvillamossági munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítéséhez
alvállalkozót igénybe veszek/nem veszek igénybe*
Amennyiben ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az alábbiak is kitöltendők:
a) a közbeszerzés következő része(i) teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni:
ALVÁLLALKOZÁSBA ADNI KÍVÁNT MUNKÁK ISMERTETÉSE, MEGNEVEZÉSE

1.
2.
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozók:
A KÖZBESZERZÉSNEK AZ A RÉSZE (RÉSZEI), AMELYNEK
ALVÁLLALKOZÓ NEVE ÉS CÍME

TELJESÍTÉSÉBEN A MEGJELÖLT ALVÁLLALKOZÓK
KÖZRE FOGNAK MŰKÖDNI

…………………, 201.. ……………………hó……..nap

………..…………...…………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása
Megjegyzés:
* Megfelelő aláhúzandó!
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében foglaltakra: Alvállalkozói
teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a
szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a
szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
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A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át
meghaladó mértékben további közreműködőt.
Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot a közös ajánlattevő tagok részéről, saját magukra vonatkoztatva
külön-külön kell megtenni és az ajánlathoz csatolni.
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően
Alulírott …………………………………..…, mint a(z) …………….……………….…………….........
........................... (székhely: ...................................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője nyilatkozom, hogy Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134
Budapest, Váci út 23-27., nevében és képviseletében eljár: Beszerzési osztály) Ajánlatkérő által
indított „Ferihegy úti gépház rekonstrukció II. ütem, erősáramú és épületvillamossági
munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás során az előírt alkalmassági követelményeknek más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva az alábbiak szerint kívánunk megfelelni:

AZ ADOTT ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY
MEGJELÖLÉSE

[AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS VONATKOZÓ
PONTJÁNAK ÉS ADOTT ESETBEN AZ ADOTT
PONTON BELÜL RÉSZKÖVETELMÉNY(EK)
MEGJELÖLÉSE]

A SZERVEZET NEVE ÉS CÍME, AKINEK AZ ERŐFORRÁSAIRA (IS)
TÁMASZKODVA KÍVÁN AZ AJÁNLATTEVŐ AZ ADOTT FELTÉTELNEK
MEGFELELNI

Amennyiben a fenti táblázatban megjelölésre kerül az, hogy az ajánlattevő más szervezet
(vagy személy) kapacitására/erőforrásaira támaszkodik, úgy az alábbi jognyilatkozatok
érvényesek:
Tudomásul vesszük, hogy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést,
ennek megfelelően a nevezett szervezetekre vonatkozó, az ajánlattételi felhívásban előírt, az adott
alkalmasság igazolásához szükséges igazolásokat/nyilatkozatokat/dokumentumokat az ajánlathoz
csatoltuk.
Csatoljuk továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
VAGY
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Alulírott …………………………………..…, mint a(z) …………….……………….…………….........
........................... (székhely: ...................................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője nyilatkozom, hogy Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134
Budapest, Váci út 23-27., nevében és képviseletében eljár: Beszerzési osztály) Ajánlatkérő által
indított „Ferihegy úti gépház rekonstrukció II. ütem, erősáramú és épületvillamossági
munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás során az előírt alkalmassági követelményeknek való
megfeleléshez alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet nem veszünk igénybe.

…………………, 201.. ……………………hó……..nap

………..…………...…………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

Megjegyzés:
Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot a közös ajánlattevő tagok részéről külön-külön kell megtenni és az
ajánlathoz csatolni, attól függően, hogy a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdése mely ajánlattevő esetében kerül
alkalmazásra.
A szakemberek végzettségére, képzettségére, rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a
releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a
gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan
mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e
kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági
követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelmény előírása esetén: A Kbt. 65. § (1)
bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az
adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti
tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A
kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet
tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében.
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
MV-ÉV vagy MV-ÉV-R jelű szakterületen érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal
rendelkező szakember bevonásáról
Alulírott

……………………………,

mint

a(z)

……………………..................

(székhely:

………...................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője Fővárosi Vízművek
Zártkörűen

Működő

Részvénytársaság

(1134

Budapest,

Váci

út

23-27.,

nevében

és

képviseletében eljár: Beszerzési osztály) Ajánlatkérő által indított „Ferihegy úti gépház
rekonstrukció II. ütem, erősáramú és épületvillamossági munkái)” tárgyú közbeszerzési
eljárás során nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbiak szerint rendelkezünk
legalább 1 fő, a 191/2009. (IX.15.) és 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerinti felelős műszaki
vezetővel, aki szerepel az építményfajta szerinti hatáskörrel rendelkező építés felügyeleti
feladatokat ellátó szerv által vezetett Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékben (MV-ÉV vagy MVÉV-R), és akit nyertességünk esetén a teljesítésbe bevonunk.
A szakember
neve: ……………………………………………….
kamarai regisztrációs száma: …………………….
a kamara neve, amelynek nyilvántartásában a nevezett szakember szerepel: ……………………….
A fentiek szerinti szakember az ajánlattevő* alkalmazásában áll. / A fentiek szerinti szakembert
ajánlattevő alvállalkozóként kívánja a szerződés teljesítésébe bevonni.

……………………………, 201.. ………………..hó…….nap

…………………………………………
Ajánlattevő cégszerű aláírása

VAGY (megfelelő rész szerepeltetendő)
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Alulírott

……………………………,

mint

a(z)

……………………..................

(székhely:

………...................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője Fővárosi Vízművek
Zártkörűen

Működő

Részvénytársaság

(1134

Budapest,

Váci

út

23-27.,

nevében

és

képviseletében eljár: Beszerzési osztály) Ajánlatkérő által indított „Ferihegy úti gépház
rekonstrukció II. ütem, erősáramú és épületvillamossági munkái)” tárgyú közbeszerzési
eljárás során nyilatkozom, hogy az eljárásban való nyertességünk esetén legkésőbb a
szerződéskötés időpontjáig igazoljuk Ajánlatkérő felé, hogy a szerződés teljesítéséhez
rendelkezünk legalább 1 fő, a 191/2009. (IX.15.) és 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerinti felelős
műszaki vezetővel, aki szerepel az építményfajta szerinti hatáskörrel rendelkező építés felügyeleti
feladatokat ellátó szerv által vezetett Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékben (MV-ÉV vagy MVÉV-R), és akit nyertességünk esetén a teljesítésbe bevonunk.
Tudomásul vesszük, hogy amennyiben elmulasztjuk a szerződéskötés időpontjáig a fentiek szerinti
igazolási kötelezettségünk teljesítését, azt az Ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésnek
tekinti.

……………………………, 201.. ………………..hó…….nap

…………………………………………
Ajánlattevő cégszerű aláírása
Megjegyzés:
* Közös ajánlattétel esetén meg kell jelölni az érintett ajánlattevőt.
Az ajánlattevőre vonatkozó megfelelő alternatívát egyértelműen meg kell jelölni (a nem vonatkozó
alternatíva törlendő). A szakember alvállalkozóként történő bevonása esetén a Kbt. 66. §-ának (6)
bekezdése szerinti nyilatkozatot a jelen nyilatkozattal összhangban szükséges megtenni!
A szakember alvállalkozóként történő bevonása esetén a Kbt. 66. §-ának (6) bekezdése szerinti
nyilatkozatot a jelen nyilatkozattal összhangban szükséges megtenni!
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TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
1)

Alulírott ..……………………………, mint a(z) …………….……………….…………….........
........................... (székhely:

...................................................)

ajánlattevő cégjegyzésre

jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy minden fajta kereskedelmi, piaci és egyéb
információ, adat, tény, dokumentum, amelyet a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 23-27.) vagy bármely
leányvállalata, munkavállalója vagy megbízottja (a továbbiakban együttesen: „Fővárosi
Vízművek Zrt.”) a(z) „Ferihegy úti gépház rekonstrukció II. ütem, erősáramú és
épületvillamossági munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán rendelkezésre bocsát akár
írásban, akár szóban, Bizalmas Információnak tekintendő és minden ilyen Bizalmas
Információt, mint üzleti titkot kell kezelni és azt tilos a Fővárosi Vízművek Zrt. előzetes
írásbeli hozzájárulása nélkül, bármely harmadik személy tudomására hozni, vagy egyéb más
célra felhasználni, mint az ajánlat benyújtása.
2)

A jelen Nyilatkozatból fakadó titoktartásra vonatkozó kötelezettség nem alkalmazandó az
alábbi információkra:
a)

Amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben a
Nyilatkozattevő hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy

b)

amelyek bizonyíthatóan már a jelen Nyilatkozat aláírását megelőzően is ismertek
voltak a Nyilatkozattevő számára, vagy

c)

melyek olyan harmadik fél által jutottak a Nyilatkozattevő tudomására, akit, vagy
amelyet nem köt titkossági megállapodás a Fővárosi Vízművek Zrt. felé, vagy

d)
3)

amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé.

A titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalás a Nyilatkozat aláírásától
számított három év elteltével szűnik meg.

…………………………, 201.. …………………………………hó ..…nap
…………………………………………
Ajánlattevő cégszerű aláírása
Megjegyzés:
Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot a közös ajánlattevő tagok részéről külön-külön kell megtenni és az
ajánlathoz csatolni.
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CÉGSZERŰEN ALÁÍRT NYILATKOZAT AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT
BIZTOSÍTÉKOK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL

Alulírott ……….………………………………, mint a(z) …….……………………….…………….........
...........................

(székhely:

...................................…….......................................)

cégjegyzésre

jogosult képviselője a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest,
Váci út 23-27., nevében és képviseletében eljár: Beszerzési osztály) Ajánlatkérő által indított
„Ferihegy úti gépház rekonstrukció II. ütem, erősáramú és épületvillamossági munkái”
tárgyú közbeszerzési eljárás során nyilatkozunk arról, hogy az ajánlattételi felhívás VIII.2.)
pontjában előírt biztosítékokat az Ajánlatkérő által előírt határidőre az Ajánlatkérő rendelkezésére
bocsátjuk.

………………….., 201.. ………………..hó…….nap

………..…………...…………….
Ajánlattevő/ közös ajánlattevőket képviselő tag
cégszerű aláírása

Megjegyzés:
Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében kell megtenni és az ajánlathoz
csatolni. A nyilatkozatban egyértelműen fel kell tüntetni a közös ajánlattevő tagok megjelölését.
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NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL

Alulírott

……………………………,

mint

a(z)

……………………..................

(székhely:

………...................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője Fővárosi Vízművek
Zártkörűen

Működő

Részvénytársaság

(1134

Budapest,

Váci

út

23-27.,

nevében

és

képviseletében eljár: Beszerzési osztály) Ajánlatkérő által indított „Ferihegy úti gépház
rekonstrukció II. ütem, erősáramú és épületvillamossági munkái” tárgyú közbeszerzési eljárása
során nyilatkozunk, hogy nyertességünk esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 100.000.000,Ft/év, és a fedezeti kárösszeg maximum 20.000.000,- Ft/káresemény értékhatárral ellátott, a Fővárosi
Vízművek Zrt, mint kedvezményezett nevére szóló, a jelen közbeszerzési eljárás tárgyára érvényes, építésiszerelési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötünk, amely kiterjed a szerződésen kívül
okozott károkra, harmadik személyek személyi

sérüléseire és tárgyrongálási káraira, kereszt-

felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve és üzemi baleset felelősségbiztosításra, valamint
amely biztosítás időbeli hatálya legalább a közbeszerzési szerződés teljesítése alapján a sikeres műszaki
átadás-átvételi eljárás lezárását követő 30. napig fennáll és fedezetet nyújt az esetleges káreseményekre.
VAGY (megfelelő rész szerepeltetendő)
Alulírott

……………………………,

mint

a(z)

……………………..................

(székhely:

………...................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője (1134 Budapest, Váci
út 23-27., nevében és képviseletében eljár: Beszerzési osztály) Ajánlatkérő által indított „Főtelep
és a sportpálya közötti támfal, út, parkoló, közvilágítás és felszíni vízelvezetés építése”
tárgyú közbeszerzési eljárása során nyilatkozunk, hogy nyertességünk esetén, legkésőbb a
szerződéskötés időpontjáig a 100.000.000.- Ft/év, és 20.000.000.- Ft/káresemény értékhatárral
ellátott jelenleg is érvényes építési-szerelési munkára vonatkozó felelősségbiztosításunkat
kiterjesztjük a tárgyi közbeszerzési eljárás munkáira az alábbiak szerint: a Fővárosi Vízművek Zrt,
mint kedvezményezett nevére szóló, a jelen közbeszerzési eljárás tárgyára érvényes építésiszerelési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítás, amelynél a biztosítás fedezeti összege
100.000.000,- Ft/év, és a fedezeti kárösszeg maximum 20.000.000.- Ft/alkalom, és amely kiterjed
a szerződésen kívül okozott károkra, harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási
káraira, kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve és üzemi baleset
felelősségbiztosításra, valamint. A felelősségbiztosítás időbeli hatálya legalább a közbeszerzési
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szerződés teljesítése alapján a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 30. napig
fennáll és fedezetet nyújt az esetleges káreseményekre.

……………………………, 201.. ………………..hó…….nap

………………………………….………
Ajánlattevő cégszerű aláírása
Megjegyzés:
Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot a közös ajánlattevő tagok részéről külön-külön kell megtenni és az
ajánlathoz csatolni. A nyilatkozatban egyértelműen fel kell tüntetni a közös ajánlattevő tagok megjelölését.
Közös ajánlattétel esetén a felelősségbiztosítással a közös ajánlattevőknek külön-külön kell
rendelkezniük.
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NYILATKOZAT AZ ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓN BENYÚJTOTT PÉLDÁNY
EGYEZŐSÉGÉRŐL

Alulírott

..……………………………,

mint

a(z)

…………….……………….…………….........

........................... (székhely: ...................................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út
23-27., nevében és képviseletében eljár: Beszerzési osztály) Ajánlatkérő által indított „Ferihegy
úti gépház rekonstrukció II. ütem, erősáramú és épületvillamossági munkái” tárgyú
közbeszerzési eljárása során nyilatkozom, hogy az ajánlat elektronikus adathordozón jelszó
nélkül olvasható, de nem módosítható formátumú fájlban benyújtott példánya a papír alapú
ajánlati példányt tartalmazza. Tartalmazza továbbá az Ajánlatkérő által az ajánlattételi
felhívásban előírt szerkeszthető formátumú fájlokat.

…………………………, 201.. …………………………………hó ..…nap

…………………………………………
Ajánlattevő cégszerű aláírás
Megjegyzés:
Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében kell megtenni és az ajánlathoz
csatolni. A nyilatkozatban egyértelműen fel kell tüntetni a közös ajánlattevő tagok megjelölését.
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VII. MŰSZAKI/SZAKMAI LEÍRÁS
A közbeszerzési dokumentumok részeként külön file-okban szerepeltetve, az alábbiak szerint:
A műszaki leírásban jelölt esetleges konkrét anyagok/termékek megnevezése az
anyagok/termékek jellegének, minőségének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kijelentést kell érteni.
Ajánlatkérő a műszaki leírás kiegészítéseként rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzési
dokumentumok részét képező műszaki leírás típus-megjelöléseket is tartalmaz, az Ajánlatkérő az
adott típussal egyenértékű ajánlatot is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6)
bekezdése szerint. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevőt terheli.
A tervek és a tendertervi feladatkiírás összevetéséből az ajánlattevők által feltételezett esetleges
műszaki észrevételekből adódó mennyiség-eltérések, hiányzó tételek esetén az Ajánlatkérő
jóváhagyását kell kérni - az ajánlattételi szakaszban kiegészítő tájékoztatás kérés formájában azok ajánlatban történő figyelembe vételéhez.
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VIII. SZERZŐDÉSTERVEZET
A közbeszerzési dokumentumok részeként külön fájlban szerepeltetve.
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