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A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. §
(6) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve a dokumentációt ellenjegyzem.
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1. KÖTET
ÚTMUTATÓ
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Tisztelt Ajánlattevők!
Újtikos Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, a
nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak alkalmazásával hirdetmény
közzététele nélküli, közbeszerzési eljárást indít a „Orvosi Rendelő, Csecsemőgondozó és
Nővédelmi Tanácsadó bővítése és átalakítása” tárgyában.
Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében a felhívás mellett elkészítette a
közbeszerzési eljárásra vonatkozó
 útmutatót,
 a gazdasági szereplők által benyújtandó igazolások- és nyilatkozatok mintáit,
 a közbeszerzés eljárás műszaki leírását,
 valamint a szerződés-tervezetet
(továbbiakban együttesen egyéb közbeszerzési dokumentumok).
Kérjük, hogy az ajánlat összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozza át az eljárást
megindító felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltakat.
Az egyéb közbeszerzési dokumentumok kizárólag az ajánlat összeállításához elengedhetetlenül
szükséges információkat, valamint a nyilatkozatok, igazolások és egyéb dokumentumok mintáit
tartalmazza. Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlatkérő
által megadott összes követelményt, kikötést és előírást.
Az ajánlattevő köteles a megfelelő ajánlat benyújtáshoz szükséges minden információt
beszerezni, az ajánlatkérő által meghatározott követelményekben rejlő bármilyen hibát vagy
hiányosságot feltárni és az ajánlatkérőnek jelezni.
Amennyiben az eljárást megindító felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési dokumentumokban
foglaltak nem egyértelműek, az ajánlattevő kötelessége kiegészítő tájékoztatásért fordulni
ajánlatkérőhöz az egyértelműség biztosítására.
1. Általános előírások
Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.
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;
Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes
joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve
amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását
kínálja.
Közös ajánlattétel:
Ebben a körben különösen szükséges a Kbt. 35-36. §-ainak, valamint az eljárást megindító
felhívásban foglaltak figyelembe vétele.
A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
Közös ajánlattétel esetében alapvetően a csoport minden tagjára alkalmazni kell azokat a
szabályokat, amelyek az ajánlattevőkre vonatkoznak. Azonban az egységes kezelés érdekében
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a felek közötti kommunikáció során (pl. a felhívás, az egyéb közbeszerzési dokumentumok
módosítása, a kiegészítő tájékoztatás megadása, hiánypótlás, felvilágosítás, és indoklás kérése,
számítási hiba javítása vagy előzetes vitarendezés esetén), az ajánlatkérő az értesítését,
tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevők képviselőjének küldi meg.
A közös ajánlattevők csoportja, az általuk létrehozott konzorcium a közbeszerzési eljárás során
nem rendelkezik önálló jogalanyisággal. A konzorcium jogképesség hiányában saját nevében
nem szerezhet jogokat vagy vállalhat kötelezettségeket. Az ajánlattevők jogképességgel nem
rendelkező csoportja nem jelenhet meg a közbeszerzési eljárásban önállóan, mint ajánlattevő,
hanem közös ajánlattevőkként vehetnek részt az eljárásban. Éppen ezért a közös ajánlattevők
csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös
ajánlattevők megjelölését.
A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő
lejárta után változás nem következhet be.
Alvállalkozók bevonása:
A Kbt. 138. § (1) bekezdés alapján a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes
ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. Tekintettel
arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, így az alvállalkozói teljesítés
összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át.
Az alvállalkozók bevonására vonatkozóan kérjük, vegyék figyelembe a Kbt. előírásait, különös
tekintettel a Kbt. 135. § (3) bekezdésében valamint a Kbt. 138. §-ában foglaltakra.
2. Kapcsolattartás
A felolvasólapon kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevő, illetőleg közös
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek
minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt kapcsolattartási címre
(pl. faxszámra, e-mail címre) küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés
visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi
ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.
A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az
ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat kézhezvételét követően köteles
a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni.
Az ajánlatkérő részére az egész eljárás folyamán megküldésre kerülő valamennyi dokumentumot
postai úton (futárral) vagy személyesen, illetve ha arra az ajánlatkérő lehetőséget biztosít (pl.
hiánypótlási felszólítás, felvilágosítás kérés során) faxon kell eljuttatni. Az eljárás bármely
szakaszában az ajánlatkérő részére küldött bármilyen üzenet, dokumentum csak akkor tekinthető
az ajánlatkérő részére joghatályosan kézbesítettnek, ha postai úton (futárral) megküldött vagy
személyesen átadott dokumentumok eredeti példányát, illetve a faxon továbbított dokumentumot
az ajánlatkérő kézhez kapja.
Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon benyújtott bármilyen
üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha a dokumentum:
 az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy
 közös ajánlattétel esetén a konzorciumi megállapodás szerinti képviselőjének; vagy
 az előbbi kettő bekezdésben említettek által cégszerűen meghatalmazott személy
aláírásával kerülnek benyújtásra az ajánlatkérő részére.
A kapcsolattartási címeket az eljárást megindító felhívás I. pontja tartalmazza.
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3. A kiegészítő tájékoztatás
A kiegészítő tájékoztatás kérésére az eljárást megindító felhívásban foglalt rendelkezések
alkalmazandóak.
Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen az
alábbiakban megadott címre.
Hivatalos név:
Dr. Maczkó Tibor Ügyvédi Iroda
Levelezési cím: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 39.
Kapcsolattartási pont(ok):

Tel: 52 216-743

Címzett: Dr. Maczkó Tibor

e-mail: drmaczkot@gmail.com

4. Az ajánlat formai és tartalmi követelményei
Az ajánlatot az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban, az egyéb közbeszerzési
dokumentumokban és az esetleges ajánlatkérői kiegészítő tájékoztatásokban meghatározott
formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
Az ajánlat első lapja a fedőlap, amelyen legalább a következő információkat kell feltüntetni:
•
(közös) ajánlattevő(k) neve és címe
•
beszerzés tárgyának megnevezése.
Az ajánlat második lapja a tartalomjegyzék, amely oldalszámokkal tünteti fel a becsatolt
dokumentumok helyét az ajánlatban.
Ezt követi a felolvasólap és az egyéb dokumentumok.
Az ajánlatot az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban meghatározott módon, az ott
megjelölt formátumban és példányszámban kell benyújtani.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre,
az adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
5. A hiánypótlás és felvilágosítás kérése az ajánlattevőktől
Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok,
igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást fog kérni.
A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi
ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül küldi meg az ajánlattevők részére, megjelölve
a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.
Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására – a
felszólításban, illetve értesítésben megjelölt – határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat
olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.
Az ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem
szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem
pótolhatók.
A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az eljárást megindító felhívás,
az egyéb közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak.
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6. Igazolások
Az ajánlattevő köteles az ajánlatában az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
tekintetében az ajánlat részeként a nyilatkozatát benyújtani az alábbiak szerint:
a) Az ajánlattevő az ajánlatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat nem köteles megadni.
Erre tekintettel az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az
ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek megfelel.
b) Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva felel meg, akkor a Kbt. 67. § (3) bekezdés alapján az ajánlatban be
kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről kiállított nyilatkozatot,
melyben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozik arról, hogy előírt
alkalmassági követelmények teljesülnek.
c) Az ajánlat részeként be kell nyújtani a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezettel kötött
szerződést vagy előszerződést a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján (amennyiben releváns).
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdései alapján az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevőt – vagy döntése alapján az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú
következő legkedvezőbb ajánlattevőt is – megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági
követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások (eljárást
megindító felhívás 10.) pont és 11.) pont) benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Az igazolások (melyek jelen eljárás tekintetében a gazdasági szereplők által benyújtandó
nyilatkozatok) benyújtásához ajánlatkérő minta-formanyomtatványokat állított össze, melyek az
egyéb közbeszerzési dokumentumokban találhatók. A formanyomtatványok használata nem
kötelező, de a formanyomtatványok szerint elvárt tartalmú nyilatkozatokat kell benyújtani.
A Kbt. 69. § (11) bekezdése valamint a 321/2015. Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján az
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem kéri azon tények, adatok vonatkozásában igazolás
benyújtását, amelyek vonatkozásában 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.
7. Kbt. szerinti igazolások, nyilatkozatok jegyzéke
A megadott nyilatkozatok csak minták, amelyek segítséget nyújtanak az ajánlat összeállításához.
A nyilatkozatok konkrét tartalmát az ajánlatból következő egyedi szempontok szerint az
ajánlattevőnek kell kialakítania, de a minták felhasználhatóak azok elkészítéséhez. Felhívjuk a
figyelmet arra, hogy a minták között nem minden, az eljárás során benyújtandó dokumentum
szerepel. Az ajánlat összeállítása az ajánlattevő felelőssége, ennek során nem csak az eljárást
megindító felhívásban, az egyéb közbeszerzési dokumentumokban és a kiegészítő
tájékoztatásban foglaltakat kell figyelembe venni, hanem a vonatkozó jogszabályi előírásokat is.
Az ajánlattevő / alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító
felhívásban előírt igazolásokat (nyilatkozatokat) az alkalmassági követelmények tekintetében az
ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
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8. Tájékoztatás a Kbt. 73.§ (5) bek. alapján
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban
tájékoztatásként az alábbiak szerint közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az
ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti azon követelményekről,
amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Központi telefon: +36-1-476-1100
Központi telefax: +36-1-476-1390
Honlap: www.antsz.hu
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.
Telefonszám: 06-1-795-54-78
e-mail:tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu
Nemzeti Munkaügyi Hivatal (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat)
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postai cím: 1476 Budapest, Pf. 75.
Tel.: (1) 303 9300
Fax: (1) 210 4255
Web: www.munka.hu
E-mail: munka@lab.hu
Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat
Ingyenes (zöld) telefonszám: 06-80-204-292
Hatósági nyilvántartás:
Ingyenes (zöld) telefonszám 06-80-204-667
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi
Munkavédelmi Főosztály, Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály
Elérhetőségek:
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2., 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.
Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 2.
tel: 06-42-501-800
fax: 06-42-501-809
E-mail: nyiregyhaza@szabolcs.gov.hu
Honlap: www.ommf.gov.hu

és

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u.17-23.
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95
Tel.: +36-1- 301 2900
Fax: +36-1- 301 2903
Elektronikus levélcím: hivatal@mbfh.hu
Honlap: http://www.mbfh.hu
Nemzeti Adó-és Vámhivatal
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Tel.: +36 1 428-5100
Fax: +36 1 428-5382
8

Kék szám: +36 40 424-242
Honlap: http://www.nav.gov.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Nyíregyházi

Járási

Hivatal

cím: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc utca 12-14.
e- mail: zoldhatosag@szabolcs.gov.hu
tel.: (42) 598-931
honlap: http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/
Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
Tel.: +36 1 224-9100
Fax: +36 1 224-9262
Elektronikus levélcím: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu
Honlap: http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
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2. KÖTET
AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK

10

TARTALOM- ÉS KBT. 57. § (1) BEKEZDÉS B) PONTJA SZERINTI IRATJEGYZÉK

Oldalszám
Fedőlap
Tartalomjegyzék, mely a lapszámokat is tartalmazza
Felolvasólap (1. sz. melléklet)
Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint (2. sz. melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint a Kktv. szerinti
besorolásról (3. sz. melléklet)
A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozat az alvállalkozók
vonatkozásában (4. sz. melléklet)
I. FEJEZET: KIZÁRÓ OKOKKAL ÉS ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN
ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK



Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró
okok tekintetében (5. sz. melléklet)
 Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) és kc) alpontja szerinti kizáró
ok vonatkozóan (6. sz. melléklet)
 Nyilatkozat az alvállalkozók tekintetében a kizáró okok vonatkozásában
(7. sz. melléklet)
Nyilatkozat alkalmassági követelményeknek való megfelelés vonatkozásában
(8. sz. melléklet)
Szakmai önéletrajz minta (9. sz. melléklet)
Nyilatkozat szakember rendelkezésre állásáról (10. sz. melléklet)
Nyilatkozat kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (11. sz. melléklet)
A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet / személy nyilatkozata
(amennyiben releváns) (12. sz. melléklet)
A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezettel/személlyel kötött szerződés
vagy előszerződés (amennyiben releváns)
II. FEJEZET: A FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK

Megállapodás közös ajánlattételről (amennyiben releváns)
A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell:
 a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevő nevében eljárni
(továbbá kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;
 a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag
részéről;
 kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a
vezető között;
 a számlázás rendjét.
Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy benyújtott-e változásbejegyzési kérelmet,
amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság
nyilvántartásában. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet
és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Amennyiben ajánlattevő adataiban változás nincs folyamatban az erre
vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a
jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így
különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
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Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró személy(ek) {(közös)
ajánlattevő(k)/alvállalkozó} képviseleti jogosultságának igazolása céljából, az
ajánlatnak tartalmaznia kell a nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát
vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintát.
Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz
csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító
meghatalmazását. Meghatalmazás esetén a meghatalmazó aláírási
címpéldányát, illetve a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás
mintáját is csatolni kell az ajánlathoz.
Nyilatkozat felelősségbiztosításról (13. sz. melléklet)
Nyilatkozat Kbt. kiegészítő tájékoztatásról (14. sz. melléklet)
Dokumentáció átvételi elismervény (15. sz. melléklet)
III. FEJEZET: SZAKMAI AJÁNLAT

Ajánlati ár részletezése
önálló

IV. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)
V.

FEJEZET:

AZ

AJÁNLATTEVŐ

ÁLTAL

BECSATOLNI

KÍVÁNT

mellékletben
EGYÉB

DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)

+ ajánlathoz csatolni kell a papír alapú példány képolvasó készülékkel készült
CD-re vagy DVD-re írt 1 db elektronikus példányát!
Az árazott költségvetést kérjük külön excel formátumban is a CD-re kiírni.

Az ajánlattevő / alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító
felhívásban előírt igazolásokat (nyilatkozatokat) az alkalmassági követelmények tekintetében az
ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
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1. számú melléklet
FELOLVASÓL AP

Tárgy:

Orvosi Rendelő, Csecsemőgondozó és Nővédelmi
Tanácsadó bővítése és átalakítása

Ajánlattevő neve (megnevezése)1:
Ajánlattevő székhelye2:
Közös
ajánlattevők
képviselője
(amennyiben releváns)3:
Kapcsolattartó neve4:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó telefaxszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:
Ajánlattevő bankszámlaszáma:
Ajánlattevő adószáma:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Azok a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján
értékelésre kerülnek:

1. Ajánlati ár (nettó Ft):
2. Jótállás tartama
(hónap;min.36 hónap, max. 60 hónap)

Kelt: ………....................2018. ….................. hó…......nap
……………………………
cégszerű aláírás5

Közös ajánlattétel esetén a sorok száma bővítendő. A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös
ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia
kell a közös ajánlattevők megjelölését (név, székhely).

1

2

Közös ajánlattétel esetén a sorok száma bővítendő.

3

A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni
jogosult képviselőt megjelölni.

4

Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása
[56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös
ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a megjelölt kapcsolattartónak, képviselőnek küldi
meg.

5

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles
cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás-minta tartalmazza.
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2. számú melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
Alulírott ……………. (név) a …………………………társaság (ajánlattevő neve) képviseletében6
az alábbi nyilatkozatot teszem:
„Orvosi Rendelő, Csecsemőgondozó és Nővédelmi Tanácsadó bővítése és átalakítása”
közbeszerzési eljárás, eljárást megindító felhívásának és az egyéb közbeszerzési
dokumentumoknak a feltételeit megvizsgáltuk és elfogadjuk, nyertességünk esetén készek
vagyunk a szerződés megkötésére és teljesítésére, az ajánlatunkban szereplő ellenszolgáltatás
és a szerződéses feltételek mellett.
Vállaljuk, hogy az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napig terjedő időszakra kötve
vagyunk ajánlatunkhoz és az addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta
előtt bármikor elfogadható.

Kelt: ………....................2018. ….................. hó…......nap
……………………………….
cégszerű aláírás7

6

A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (név, székhely).

7

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles
cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás-minta tartalmazza.

14

3. számú melléklet

NYILATKOZAT A KKTV. SZERINTI BESOROLÁSRÓL
a Kbt. 66.§ (4) bekezdése alapján

Alulírott …………….(név)
képviseletében8

a

………………………

társaság

(ajánlattevő

neve)

„Orvosi Rendelő, Csecsemőgondozó és Nővédelmi Tanácsadó bővítése és átalakítása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem:
1) *Az általam képviselt gazdasági társaság a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül.

VAGY
2) *Az általam képviselt gazdasági társaság a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint nem minősül mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak.
* Az 1) és 2) pont közül a megfelelő válasz aláhúzandó vagy a nem releváns rész törlendő.
Közös ajánlattevők esetében valamennyi ajánlattevő vonatkozásában nyilatkozni kell.

Kelt: ……....................2018. …..................... hó…......nap
………………………………………….
cégszerű aláírás9

8

A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését (név, székhely). A nyilatkozatot értelemszerűen közös ajánlattevőnkénti bontásban kell
megtenni.

9

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt
a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.

4. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján
Alulírott ……………(név)
képviseletében10

a …………………………… társaság (ajánlattevő neve)

„Orvosi Rendelő, Csecsemőgondozó és Nővédelmi Tanácsadó bővítése és átalakítása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem:

I.
1) *Kijelentem, hogy a közbeszerzés teljesítéséhez nem kívánunk igénybe venni alvállalkozót.
VAGY
2) *Kijelentem, hogy a közbeszerzés teljesítéséhez igénybe kívánunk venni alvállalkozót.
* Az 1) és 2) pont közül a megfelelő válasz aláhúzandó vagy a nem releváns rész
törlendő.
II.
Amennyiben a 2) pont került megjelölésre, kérjük, szíveskedjenek kitölteni az alábbi pontokat is:
3) Az alábbiak szerint jelölöm meg a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítéséhez alvállalkozót kívánok igénybe venni:
Közbeszerzés része(i)
1.
2.
a) *A 3) pontban megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak:

4)

A közbeszerzés
része(i)

Az alvállalkozó neve

Az alvállalkozó székhelye

1.
2.
VAGY
b) *A 3) pontban megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozók az
ajánlattevő számára még nem ismertek.

4

A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését (név, székhely). A nyilatkozatot értelemszerűen közös ajánlattevőnkénti bontásban kell
megtenni.

10

16

* A 4 a) és 4 b) pont közül a megfelelő válasz aláhúzandó (illetve kitöltendő) vagy a nem
releváns rész törlendő.
Kelt: ……....................2018. …..................... hó…......nap
………………………….
cégszerű aláírás11

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt
a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.

11
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5. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1) bekezdése alapján a 321/2015. Korm. rendelet
17. § (1) bekezdés szerint
Alulírott ……………….(név)
képviseletében12

a

……………………

társaság

(ajánlattevő

neve)

„Orvosi Rendelő, Csecsemőgondozó és Nővédelmi Tanácsadó bővítése és átalakítása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
ezennel felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy nem állnak fenn az ajánlattevővel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontja szerinti foglalt kizáró okok.
Kelt: ……....................2018. …..................... hó…......nap

………………………….
cégszerű aláírás13

A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését (név, székhely). Közös ajánlattevők esetében valamennyi ajánlattevő
vonatkozásában nyilatkozni kell.
12

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt
a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.

13
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6.a. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontja szerinti kizáró ok vonatkozásában
a 321/2015. Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján
Alulírott ……………….(név)
képviseletében14

a

……………………

társaság

(ajánlattevő

neve)

„Orvosi Rendelő, Csecsemőgondozó és Nővédelmi Tanácsadó bővítése és átalakítása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbiakról nyilatkozom:
1.) *Nyilatkozom, hogy a gazdasági szereplőnek a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38.
pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó
lakóhelye az alábbi:
Tényleges tulajdonos neve

Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye

VAGY
2.) *Nyilatkozom, hogy a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38.
pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa

Kelt: ……....................2018. …..................... hó…......nap
………………………………….
cégszerű aláírás15

A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését (név, székhely). Közös ajánlattevők esetében valamennyi ajánlattevő
vonatkozásában nyilatkozni kell.
15 A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt
a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.
14
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6.b. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) alpontja szerinti kizáró ok vonatkozásában
a 321/2015. Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján
Alulírott ……………….(név)
képviseletében16

a

……………………

társaság

(ajánlattevő

neve)

„Orvosi Rendelő, Csecsemőgondozó és Nővédelmi Tanácsadó bővítése és átalakítása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbiakról nyilatkozom
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy ajánlattevő szervezettel szemben nem
állnak fent a Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) alpontjában foglalt kizáró okok.
Ennek alapján nyilatkozunk az alábbiak szerint, hogy
I.
Van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik, ezen jogi személy(ek) vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet(ek) az alábbia(k):
Társaság neve

Társaság adatai

Nyilatkozunk továbbá, hogy a fent megnevezett jogi személy(ek) vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet(ek)el szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc)
alpontjában hivatkozott kizáró okok nem állnak fenn.
VAGY
II.
Nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik.
Kelt: ……....................2018. …..................... hó…......nap
………………………………….
cégszerű aláírás17
16

A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának

képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését

(név,

székhely).

Közös

ajánlattevők

esetében

valamennyi

ajánlattevő

vonatkozásában nyilatkozni kell.
17

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt

a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.

20

7. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a 321/2015. Korm. rendelet
17. § (2) bekezdés szerint
Alulírott
……………….(név)
képviseletében18

a

……………………

társaság

(ajánlattevő

neve)

„Orvosi Rendelő, Csecsemőgondozó és Nővédelmi Tanácsadó bővítése és átalakítása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
ezennel felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy nem veszek igénybe a szerződés
teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót illetve (adott esetben) az alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

Kelt: ……....................2018. …..................... hó…......nap

………………………….
cégszerű aláírás19

A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését (név, székhely). Közös ajánlattevők esetében valamennyi ajánlattevő
vonatkozásában nyilatkozni kell.
18

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt
a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.

19

21

8. számú melléklet
NYILATKOZAT
alkalmassági követelményeknek való megfelelés vonatkozásában
a Kbt. 67. § (1) valamint 114. § (2) bekezdés alapján
Alulírott …………………(név)
képviseletében 20

a

………………………

társaság

(ajánlattevő

neve)

„Orvosi Rendelő, Csecsemőgondozó és Nővédelmi Tanácsadó bővítése és átalakítása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem:
Műszaki és szakmai alkalmasság
2.) *Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívás 11.) pontjában foglalt műszaki és
szakmai alkalmasság minimum követelményeinek az ajánlattevő megfelel, azaz
-

rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított
legfeljebb 8 éven belül megkezdett és öt évben befejezett, az előírásoknak és a
szerződésnek
alapterületű

megfelelően
hagyományos

teljesített,
falazott

összesen

szerkezetű

legalább

150

m2

hasznos

épületrekonstrukcióra,

és/vagy

felújításra, és/vagy építésre vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult
referenciával (M.1. pont).
-

rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendelet

szerinti

„MV-É”

kategóriájú

felelős

műszaki

vezetői

jogosultság

megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./1.
rész 2. pontjában meghatározott), végzettséggel vagy azzal egyenértékűnek tekintett
végzettséggel, illetve magasépítési szakterületen szerzett szakmai gyakorlattal
rendelkezik (M.2. pont).
Kelt: ……....................2018. …..................... hó…......nap
………………………….
cégszerű aláírás21

20

A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett
minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (név, székhely).

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt
a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.

21

22

9. számú melléklet
S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z 22

SZEM ÉLYES AD AT OK

Név:
Születési idő:
Állampolgárság:

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)

Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)

Munkahely megnevezése

GYAKORLAT IGAZOLÁSA

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

22

Korábbi projektek ismertetése,

Ellátott funkciók és feladatok

időpontjai

felsorolása

A szakmai önéletrajzot úgy kell kitölteni, hogy az tartalmazza az adott szakember

alkalmasságának megítéléséhez szükséges összes információt!
23

NYELVISMERET

(gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv)
Magyar nyelv

Beszéd

Olvasás

Írás

Idegen nyelvek

Beszéd

Olvasás

Írás

Egyéb:
Egyéb képességek:
Szakértelem:

......................, év. ................. hó ........ nap
………………………………
aláírás

24

10. számú melléklet

NYILATKOZAT
szakember rendelkezésre állásáról
„Orvosi Rendelő, Csecsemőgondozó és Nővédelmi Tanácsadó bővítése és átalakítása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………… ajánlattevő által ajánlott
……………………………… szakértő23 kijelentem, hogy részt veszek a fent említett
közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes
vagyok dolgozni és dolgozni kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban
szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották:

Mettől24

Meddig

Szerződéskötéstől

Szerződés teljesítéséig

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett
időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen
szempontból akadályoznák.

Kelt.: …..2018…….
………………………………
aláírás

Előttünk mint tanúk előtt:

Név:

Név:

Cím:

Cím:

23

Az ajánlatban megjelölt valamennyi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakértőnek alá kell írnia.

24

Indokolt esetben több időszak is megjelölhető.
25

11. számú melléklet
NYILATKOZAT
kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában
Alulírott …………………(név)
képviseletében 25

a

………………………

társaság

(ajánlattevő

neve)

„Orvosi Rendelő, Csecsemőgondozó és Nővédelmi Tanácsadó bővítése és átalakítása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
1.) nyilatkozom a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az alábbi kapacitást nyújtó
szervezet(ek)et kívánjuk igénybe venni:

Kapacitást
rendelkezésre
szervezet (név, cím)

Az
alkalmassági
követelmény,
amelynek igazolásához a kapacitást
bocsátó
nyújtó
szervezet
erőforrására
támaszkodik (a felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével)

VAGY
2.) nyilatkozom, hogy az alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezetet nem
kívánunk igénybe venni.
Az 1) és 2) pont közül a megfelelő válasz aláhúzandó (illetve kitöltendő vagy a nem releváns
rész törlendő.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………….
cégszerű aláírás26
Melléklet:
1) A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt a Kbt. 65. § (7) bekezdésének
megfelelően
2) Azon kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági
és pénzügyi alkalmasság igazolásához használja fel, arról, hogy a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezességet
vállal az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért.

3) Adott esetben a kapacitást nyújtó szervezet nyilatkozata is arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g)-k) és m) pontban meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését (név, székhely).

25

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt
a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.

26

26

12. számú melléklet
NYILATKOZAT27
alkalmassági követelményeknek való megfelelés vonatkozásában
a Kbt. 67. § (3) valamint 114. § (2) bekezdés alapján
a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet / személy tölti ki
Alulírott …………………(név), mint a ……………………… társaság/e.v. (a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet neve és székhelye) képviseletében 28
„Orvosi Rendelő, Csecsemőgondozó és Nővédelmi Tanácsadó bővítése és átalakítása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
A …………………….. társaság (ajánlattevő neve), aki a tárgyi eljárásban ajánlattevő, az
eljárást megindító felhívás …………….29 pontjában foglalt alkalmasság minimum
követelményeinek az általam képviselt szervezet kapacitására / vagy az általam nyújtott
kapacitásra támaszkodva kíván megfelelni.
Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívás hivatkozott pontjában foglalt alkalmasság
minimum követelményeinek az általam képviselt szervezet megfelel.
Kelt: ……....................2018. …..................... hó…......nap
………………………….
cégszerű aláírás30
a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
részéről

Ezt a nyilatkozatot csak akkor kell kitölteni és az ajánlat részeként benyújtani, ha az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet/személy kapacitására
támaszkodva kíván megfelelni.
27

A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését (név, székhely).

28

Kérjük, szíveskedjenek az ajánlattételi felhívás XIII.1) (gazdasági és pénzügyi alkalmasság) illetve
XIII.2) M.1) és M.2) (műszaki és szakmai alkalmasság) pontjai közül a relevánst megjelölni.
29

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt
a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.

30

27

13. számú melléklet

NYILATKOZAT
a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján
Alulírott
……………….(név)
képviseletében31

a

……………………

társaság

(ajánlattevő

neve)

„Orvosi Rendelő, Csecsemőgondozó és Nővédelmi Tanácsadó bővítése és átalakítása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén az ajánlattételi felhívás 12.) pontjában
meghatározott, a jótállás igények biztosítékaként előírt jótállási biztosítékot a Kbt. 134. §
(4) bekezdése alapján a felhívásban meghatározott határidőben és a Kbt. 134. §. 6)
bekezdés a) pontjának megfelelően az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátom.

Kelt: ……....................2018. …..................... hó…......nap

………………………….

A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését (név, székhely).
31

28

14. számú melléklet
NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL

Alulírott
……………….(név)
képviseletében32

a

……………………

társaság

(ajánlattevő

neve)

„Orvosi Rendelő, Csecsemőgondozó és Nővédelmi Tanácsadó bővítése és átalakítása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén köteles vagyok - legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosításomat
kiterjeszteni a felhívásban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
Kelt: ……....................2018. …..................... hó…......nap

………………………….
cégszerű aláírás33

A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését (név, székhely).
32

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt
a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.

33

29

15. számú melléklet

N Y I L A T K O Z A T 34
kiegészítő tájékoztatásokról

Alulírott
……………….(név)
képviseletében35

a

……………………

társaság

(ajánlattevő

neve)

„Orvosi Rendelő, Csecsemőgondozó és Nővédelmi Tanácsadó bővítése és átalakítása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
nyilatkozom, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi az eljárás során
kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettem, és jelen ajánlatom elkészítése során azokat
figyelembe vettem.
VAGY

nyilatkozom, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás nem volt

Kelt: ……....................2018. …..................... hó…......nap

………………………….
cégszerű aláírás36

Ajánlattevő tölti ki.
A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését (név, székhely).
34
35

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt
a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.

36

30

16. számú melléklet
Dokumentáció átvételi elismervény
(a dokumentáció letöltését követően haladéktalanul ajánlatkérő részére megküldendő
és az ajánlat részeként csatolandó!)

Alulírott

________________________

(képviselő

_______________________________
__________________________________

neve)

mint

(cég
(cég

a(z)

elnevezése)

adószáma)

cégjegyzésre

jogosult

képviselője a(z) Újtikos Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által az „Orvosi Rendelő,
Csecsemőgondozó és Nővédelmi Tanácsadó bővítése és átalakítása” tárgyban indított
közbeszerzési eljárásban
n y i l a t k o z o m,
hogy az általam képviselt alábbi gazdasági szereplő az Ajánlatkérő által korlátlanul, teljes
körűen és térítésmentesen hozzáférhetővé tett közbeszerzési dokumentumokat letöltöttem,
azok olvashatóságát ezúton igazolom.
A gazdasági szereplő adatai:
Neve:
Kapcsolattartó személy neve
Címe:
Telefonszáma:
Telefaxszáma:
E-mail címe:
Kitöltve és aláírva meg kell küldeni a drmaczkot@gmail.com e-mail címre legkésőbb
az ajánlattételi határidő lejártáig, továbbá az ajánlatkérő részére az Ajánlattevőnek az
ajánlat részeként csatolni szükséges!

Kelt: …………………………., 2018. év ………..…….. hó ….. nap
…………………………………………
cégszerű aláírás

31

3. KÖTET
KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

32

1. Előzmények
Újtikos Község Önkormányzata mint ajánlatkérő az Újtikos egészségéért című, TOP-4.1.115-HB1-2016-00009 azonosítószámú pályázatból kívánja megvalósítani tárgyi beruházását,
azaz az Orvosi Rendelő, Csecsemőgondozó és Nővédelmi Tanácsadó bővítése és
átalakítását.

Az ajánlatkérő nevében eljáró:
Az ajánlatkérő nevében eljáró:
Dr. Maczkó Tibor Ügyvédi Iroda (képv: dr. Maczkó Tibor ügyvéd)
címe: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 39.
tel: 52 216-743
e-mail: drmaczkot@gmail.com
2. A munka leírása, az ajánlattétel tárgya
Orvosi Rendelő, Csecsemőgondozó és Nővédelmi Tanácsadó bővítése és átalakítása
vonatkozó jogszabályokban és a kiviteli tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően.
A beruházás részeként az alábbi főbb fejlesztések történnek:
Bővített épület nettó alapterülete 254,10m2
A meglévő épület egy 7,80 x 12,80 m külméretű bruttó alapterületű résszel bővül. Az
átalakítás és bővítés során, a meglévő rendelő épületben a csecsemő és nővédelmi
tanácsadói rész (védőnői szolgálat) bővítése, korszerűsítése történik elkülönítve az épület
többi funkciójától.
A

várandós

nők

és

a

csecsemők

gondozása

számára

készült

bővítményhez

akadálymentesített, külön bejárat (fedett rámpa, kettősmarkolatú acél korlát) készül, az
épületen belüli babakocsi tároló helyiség, új szociális helyiségek - nemenkénti (női/férfi)
előtér, WC, akadálymentesített (mozgássérült ) WC, és váró helyiségekkel bővül az épület.
Válaszfalak kerülnek elbontásra, a bővítmény felőli részen nyílászárók kibontása és
befalazása történik majd.
Az energetikai rekonstrukció során a meglévő külső faszerkezetű homlokzati nyílászárók
kicserélésre kerülnek. Az új nyílászárók hőszigetelt műanyag nyílászárók lesznek. Az épület
teljes külső homlokzatára 20 cm hőszigetelés és új nemesvakolat felületképzés kerül.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő tárgy
45210000-2
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További tárgy(ak)
45215100-8, 45262700-8, 45262800-9
Az elvégzendő feladatok pontos leírását a dokumentáció részét képező műszaki leírás
tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a műszaki leírásban meghatározott
esetleges márkanevek, típusnevek csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történtek. Az ajánlatkérő elfogad más gyártmányú, a megjelölt műszaki-technikai
paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű árut is, ebben az esetben azonban a
megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni.
Nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a
dokumentáció részeként kiadott műszaki paramétereknek megfelelően, továbbá a vonatkozó
jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi
követelmények betartása mellett megvalósítani.
3. Az ajánlati ár:
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, mely az ajánlattételi felhívásban és
dokumentációban meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges.
Ajánlattevő köteles minden, a kivitelezéshez szükséges munkát szerepeltetni az ajánlatában.
Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációban megjelölt építési feladatokhoz árazatlan
költségvetést biztosít ajánlattevők részére. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a kitöltött,
tételes költségvetési kiírást a dokumentációban részletezettek szerint.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati ár, illetve majdan a szerződött
vállalkozási

díj

a

tervdokumentációban

szereplő

valamennyi

műszaki

megoldás

maradéktalan megvalósítására irányul, függetlenül attól, hogy azt kiírásában vagy valós
mennyiségében a kivitelezési dokumentáció költségvetése tartalmazza-e, így az árazatlan
költségvetési kiírás esetlegesen szükségessé váló korrigálásával kell az ajánlatokat
elkészíteni úgy, hogy az összevethetőség érdekében a módosuló tételek vagy mennyiségek
külön blokkba szerkesztetten (tételelhagyás esetén a mennyiségek nullázásával, külön
blokkban új tétel szerepeltetésével, illetve mennyiségi növekedés vagy csökkenés esetén az
eredeti megtartásával és a külön blokkban + vagy – mennyiségkénti megjelenítésével
elkülönítetten) kerüljenek bemutatásra. Ennek elmulasztása nem mentesíti a kivitelezőt a
tervben szereplő valamennyi műszaki megoldás, és a létesítmény rendeltetésszerű
használatra

alkalmasságához

szükséges

munkálatok

maradéktalan

megvalósítási

kötelezettsége alól, s a kivitelező ebből eredő többletmunkavégzése nem minősül pótmunka
végzésnek.
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Érvénytelennek minősül az ajánlat, amely nem tartalmazza a fentiek szerinti beárazott,
tételes költségvetési kiírást, továbbá amely nem a dokumentációban meghatározottak szerint
kerül benyújtásra.
4. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét az alábbiakra:
A műszaki leírásban meghatározott márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásánál
bírnak jelentőséggel.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a műszaki leírásban meghatározott esetleges
márkanevekre, típusnevekre történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történtek. Az ajánlatkérő elfogad más gyártmányú, a megjelölt
műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű árut is, ebben az
esetben azonban a megfelelést csak úgy fogadja el ajánlatkérő, ha ajánlattevő a pontos
kiváltást megadva, arra kiegészítő tájékoztatás keretében rákérdez és Ajánlatkérő
engedélyezi.
Az egyenértékűség igazolására megfelelő lehet különösen a gyártótól származó nyilatkozat
vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvány,
illetve az ajánlattevő nyilatkozata is. A rendelkezésre bocsátott műszaki leírástól eltérő
márkájú

és

/vagy

típusú

alapanyagok,

eszközök,

berendezések

tekintetében

az

ajánlattevőnek külön leírást kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az eredeti megnevezést
és típust, a helyettesítő termék, berendezés, eszköz megnevezését, márkanevét, típusát,
valamint az egyenértékűség igazolására előírt dokumentumot.
A nem megfelelősségből eredő károkért, az ajánlattevő tartozik felelősséggel.
Az

ajánlatkérő

felhívja

munkamennyiségek

a

csupán

figyelmet,
az

hogy

Ajánlattevők

az

ajánlattételi

tájékoztatásául

felhívásban
szolgálnak

felsorolt
a

munka

nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő Munkák
mennyiségi kimutatásának.
Az elvégzendő munkák és a beépítendő anyagok pontos és részletes mennyiségének
meghatározása az Ajánlattevők feladata és kockázata. Sem az ajánlatadás folyamán, sem
pedig a későbbiekben a kivitelezés alatt, az Ajánlattevő, illetve a nyertes Vállalkozó
semmilyen

formában

nem

hivatkozhat

a

tájékoztató

mennyiségekkel

kapcsolatos

félreértésre.
A műszaki leírás részét képező kiviteli tervek, műszaki leírások, műszaki rajzok, és az
árazatlan költségvetések elektronikusan mellékelten csatolva.
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4. KÖTET
SZERZŐDÉS TERVEZET
külön dokumentumként mellékelve
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