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I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA
1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
1.1.

Kunágota Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő ajánlatokat kér „Termelői
piactér kialakítása és fejlesztése Kunágotán” tárgyú közbeszerzési eljárásban,
amelynek nyertesével vállalkozói szerződést kíván kötni.

1.2.

Kérjük, hogy az ajánlattételi felhívás részletes áttanulmányozását követően, annak
kiegészítéseként jelen dokumentáció tartalmát is gondosan tanulmányozzák át a
megfelelő ajánlattétel érdekében.
Az Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében és megkötések nélkül
elfogadja az eljárást megindító felhívásban, ajánlattételi dokumentációban, illetve az
esetlegesen egyéb közbeszerzési dokumentumokban (a továbbiakban együtt:
„Közbeszerzési dokumentumok”) meghatározott összes feltételt - az ajánlattételi
időszakban esetlegesen kiadott kiegészítéssel együtt - az ajánlattétel kizárólagos
alapjául, lemondva saját szerződéses feltételeinek érvényesítéséről.
Közbeszerzési dokumentum (Kbt. 3.§-ának 21. pontja alapján): minden olyan
dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzés vagy a koncesszió tárgya, illetve
a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás leírása vagy meghatározása
érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen az
eljárást meghirdető hirdetmény, az eljárást meghirdető felhívásként alkalmazott
előzetes tájékoztató, műszaki leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt
szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái,
részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés;
Az Ajánlattevőnek Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és
formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie. Az Ajánlatkérő nem
fogadja el az Ajánlattevő azon kifogását, amely azon az indokláson alapul, hogy az
Ajánlattevő elmulasztotta a közbeszerzési dokumentumok bármely részének tartalmi
vizsgálatát vagy átvételét (elérését).
Az Ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a közbeszerzési
dokumentumokban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és
előírást. Az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után, ha
elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre,
vagy ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg a
Közbeszerzési dokumentumokban megadott minden követelménynek.
A jelen dokumentáció nyilatkozatmintákat tartalmaz, amely nyilatkozatmintákat
cégszerűen aláírva értelemszerűen kitöltve kell az ajánlathoz csatolni, vagy ajánlatkérő
Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet arra, hogy a nyilatkozatminták – a kötelezően alkalmazandó iratminták
kivételével - segédletként kezelendők, azaz a nyilatkozatok nem kizárólag a jelen
nyilatkozatminták szerinti formában nyújthatók be. Amennyiben azonban Ajánlattevő
nem a nyilatkozat mintát tölti ki és látja el cégszerű aláírással, a helyette csatolt
nyilatkozatnak tartalmilag valamennyi, a Kbt-ben, a közbeszerzési dokumentumokban
és ezzel összefüggésben a nyilatkozatmintákban megjelölt adatot, információt
tartalmaznia kell.
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Az
Ajánlattevő
kötelezettsége,
hogy
meggyőződjön
a
közbeszerzési
dokumentumokban és az Ajánlatkérő által szolgáltatott bármely információ
pontosságáról.
Az Ajánlattevőknek teljes körű ajánlatot kell adniuk a jelen közbeszerzési eljárás
tárgyát képező feladat megvalósítására, azaz az ajánlatnak az összes elvégzendő
feladatot tartalmaznia kell.
A Közbeszerzési dokumentumok a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok
oltalomban részesítik és a jogtulajdonos nem járul hozzá a közbeszerzési
dokumentumok bármilyen formában történő felhasználásához a jelen közbeszerzési
eljárás keretein kívül.
2. AJÁNLATTÉTEL KÖLTSÉGEI:
Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az
ajánlattevőt terheli. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől
függetlenül az ajánlatkérővel és az eljáróval szemben ezen költségekkel illetve az
ajánlattétellel összefüggő bármely anyagi hátrány vonatkozásában semmilyen követelésnek
nincs helye. Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlat elkészítésével
kapcsolatosan semmiféle – esetleges jövőbeni – térítésre nem kötelezhető.
3. KOMMUNIKÁCIÓ AZ ELJÁRÁSBAN
A jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő az általa megküldeni kívánt
dokumentumokat fax vagy e-mail (Kbt. 41. §) útján küldi meg a gazdasági szereplőknek a
gyors tájékoztatás érdekében. Ajánlatkérő a fax megküldését legfeljebb háromszor kísérli
meg. A megküldött dokumentum akkor is kézbesítettnek minősül, ha az ajánlatkérő a
megküldés sikerességéről faxjelentést kap, vagy ha az adott e-mail kiküldésre és az elküldött
üzenetek közé besorolásra került. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás
során a hagyományos postai úton küldje meg az egyes dokumentumokat a gazdasági
szereplőknek, amennyiben ezt a Kbt. nem zárja ki.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kbt. kommunikációra vonatkozó rendelkezéseire, a
következők szerint:
41. § (1) Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos
minden nyilatkozattétel - ha e törvényből más nem következik - írásban történik.
(2) Az írásbeli nyilatkozatok - ahol valamely kapcsolattartási formát e törvény kifejezetten
nem kíván meg - teljesíthetőek:
a) az (5) bekezdésre figyelemmel postai vagy közvetlen kézbesítés útján;
b) faxon;
c) elektronikus úton.
(3) Az ajánlatkérő előírhatja valamely kapcsolattartási forma alkalmazását, amely azonban
nem sértheti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét. A kizárólag elektronikus úton történő
nyilatkozattétel - központi beszerző szerv eljárása, valamint a dinamikus beszerzési rendszer,
elektronikus katalógus vagy elektronikus árlejtés alkalmazása esetének kivételével - nem
követelhető meg az ajánlattevőktől.
(4) A (2) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozat benyújtható legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírással ellátott vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály
szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt formában.
(5) Az e törvény szerint előírt tájékoztatásra vagy információkérésre postai kézbesítés csak
kivételesen és indokolt esetben vehető igénybe.
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(6) A közbeszerzési eljárásban az eljárási cselekmények elektronikusan is gyakorolhatók. Az
eljárási cselekmények elektronikus gyakorlásának módjáról külön kormányrendelet
rendelkezik, amely e törvény rendelkezéseitől az eljárási cselekmények elektronikus
gyakorlása miatt szükséges mértékben eltérhet.
A kiemelt (4) bekezdés szerinti követelmények Ajánlattevők által Ajánlatkérő részére
megküldött nyilatkozatokra is vonatkoznak.
4. AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS, ILLETVE A DOKUMENTÁCIÓ
MÓDOSÍTÁSA,
ILLETVE
AZ
ELJÁRÁST
MEGINDÍTÓ
FELHÍVÁS
VISSZAVONÁSA
Ajánlatkérő jogosult módosítani az ajánlattételi határidőt, illetve az eljárást megindító
felhívásban és Dokumentációban foglaltakat. Ajánlatkérő a módosításról írásban értesíti
valamennyi ajánlattevőt.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja,
amiről az ajánlattételi határidő előtt egyidejűleg, közvetlenül valamennyi ajánlattevőt írásban
értesíti.
5. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL
A Kbt. 115. § (4) bek. alapján az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem
tehetnek ajánlatot.
Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági
szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást (közös ajánlattétel).
A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők bármely
értesítése (kapcsolattartás) a megjelölt képviselőn keresztül történik. Ahol az Ajánlattevők
értesítését, tájékoztatását, felhívását a Kbt. előírja, ott az Ajánlatkérő a Közös Ajánlattevők
részére történő értesítését, tájékoztatását, felhívást a megjelölt képviselőnek küldi meg.
Ha egy ajánlattevő ajánlatát egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását
követően közös ajánlattételre már nem kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen tesz
ajánlatot, a közös ajánlattételben résztvevő ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat
benyújtását követően nem változhat.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatba csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen
aláírt együttműködési megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek
(Kbt. 35. §):
1.

2.

3.
4.

tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának
ismertetését, a létrehozott közös ajánlattevői csoport („konzorcium”)
nevét, címét,
tartalmazza a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a
képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi közös ajánlattevő
tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési
eljárásban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő
által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok
tekintetében;
tartalmazza a közös Ajánlattevők ellenszolgáltatásból való
részesedésének arányát;
tartalmazza valamennyi közös ajánlattevő tag nyilatkozatát arról, hogy
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5.

6.

egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez
szükséges munkák megvalósításáért;
azt, hogy a jótállási kötelezettségek teljesítését - akár az adott
munkanemek, akár egyéb felosztás szerint - melyik közös ajánlattevő
vállalja;
tartalmazza a közös ajánlattevők kifejezett nyilatkozatát arról, hogy az
együttműködési megállapodás az ajánlat benyújtásának napján
érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy
végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve
bontó feltételtől.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell
a közös ajánlattevők megjelölését. Amennyiben a jelen felhívásban és a Kbt-ben előírt
egyes nyilatkozatokat nem közösen teszik meg, vagy kizárólag az egyes ajánlattevők
vonatkozásában megteendő nyilatkozatról van szó, úgy ezen nyilatkozatokat minden egyes
ajánlattevőnek külön, cégszerűen aláírva kell benyújtani.
6. AZ AJÁNLATOK BONTÁSA
Az ajánlatok bontási ideje megegyezik az ajánlatok beadásának határidejével. Az ajánlatok
felbontásánál Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. A
résztvevők regisztrálása jelenléti íven történik.
Az ajánlatok felbontását ajánlatkérő a Kbt. 68. § (1) - (4) és (6) bekezdéseiben
meghatározottak szerint végzi. Ajánlatkérő külön meghívót nem küld az ajánlattevőknek.
Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét,
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési
szempontok alapján értékelésre kerülnek.
Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül, melyet ajánlatkérő minden ajánlattevőnek öt
napon belül megküld.
Minden olyan ajánlatról, amelyet az eljárást megindító felhívásban meghatározott beadási
határidő után nyújtanak be, az ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, és az elkésett ajánlatot
megőrzi. A jegyzőkönyvet öt napon belül megküldi az összes – beleértve az elkésett ajánlattevőnek.
7. ARÁNYTALANUL ALACSONY ÁR, IRREÁLIS AJÁNLATI ELEM
Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó
adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt
egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára
figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe
vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében.
Az ajánlatkérő az indokolás elfogadhatóságának megítéléséhez – ha az elfogadhatóság
kétséges – további kiegészítő indokolást kérhet az ajánlattevőtől, a többi ajánlattevő egyidejű
értesítése mellett. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó
minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy
megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár
megalapozottságáról. Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a
közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy
költséggel teljesíthető.
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Ha az ajánlati ár megalapozottságáról a döntés meghozatalához az szükséges, az ajánlatkérő
összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati elemeket
megalapozó adatokat.
A Kbt. 72. § (1)–(6) bekezdésben foglalt eljárásrendet megfelelően alkalmazni kell arra az
esetre is, ha az ajánlatnak valamely egyéb eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt
kötelezettségvállalást. Ebben az esetben az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot,
ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy az adott kötelezettségvállalás
teljesíthető.
12. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA,
AJÁNLATTEVŐ KIVÁLASZTÁSA

ÉRTÉKELÉSE

ÉS

A

NYERTES

A vonatkozó előírásokat az ajánlattételi felhívás tartalmazza.

13. ELJÁRÁS LEZÁRÁSA ÉS TÁJÉKOZTATÓ AZ AJÁNLATKÉRŐ
DÖNTÉSÉRŐL
Ajánlatkérő egyidejűleg, írásban tájékoztatja Ajánlattevőket az eljárás eredményéről, vagy
eredménytelenségéről az erről szóló döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb
három munkanapon belül.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 70. § (1) bekezdésének megfelelően az
ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt
fogja elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az
ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta
szerinti írásbeli összegezést készít az ajánlatokról, amelyet minden ajánlattevő részére
egyidejűleg megküldi faxon vagy e-mail-ben.
14. TÁJÉKOZTATÁS A KBT. 73.§ (5) BEKEZDÉSE SZERINT
Tájékoztatás a Kbt. 73.§ (5) bekezdése szerint a környezetvédelmi, szociális és munkajogi
feltételekről történő tájékoztatást nyújtó szervezetekről:
Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének
Munkaügyi Felügyelősége
5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3.
Postacím: 5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3.
Tel: 06-66-529-440
Fax: 06-66-529-465
E-mail: bekes-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 2.
Postacím: 5600 Békéscsaba, Pf. 88.
Tel.: +36-66-540-690
Fax: +36-66-322-622
E-mail: titkarsag@dar.antsz.hu
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Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95.
Tel.: +36-1-301-2900
Fax: +36-1-301-2903
Honlap: www.mbfh.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium
H-1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Levelezési cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.
Telefon: +36-1-374-2700
Fax: +36-1-374-2925
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
Vidékfejlesztési Minisztérium
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Levelezési cím: 1860 Budapest
Tel: +36-1-795-2000
Fax: +36-1-795-0200
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 75.
Tel.: +36-1-303-9300
Fax: +36-1-210-4255
Honlap: www.munka.hu
15. SZERZŐDÉSKÖTÉS
Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése
esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben
megjelölte.
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - a Kbt. 131.§ (4) bekezdése szerinti esetben - a
második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc - építési
beruházás esetén további hatvan - nappal meghosszabbodik.
Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség Kbt. 131.§ (5) bekezdés szerinti időtartama alatt
köteles megkötni, amennyiben a Kbt. másként nem rendelkezik. Nem köthető meg azonban a
szerződés az írásbeli összegezés megküldése napját követő öt napos időtartam lejártáig,
kivéve, a Kbt. 131.§ (8) bekezdése szerinti eseteket.
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II. SZERZŐDÉS-TERVEZET
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III. MŰSZAKI LEÍRÁS

Nyertes ajánlattevő feladata a 5746 Kunágota, Rákóczi u. 3. sz. 1888/1. hrsz –ú ingatlanon
meglévő termelői piac akadálymentesítése, bővítése és fejlesztése valamint a Rákóczi u.9. sz.
alatti ingatlan belső kivitelezései munkái a mellékelt műszaki dokumentumok szerinti
tartalommal.
A beruházás tárgyát és az összefoglaló feladatmeghatározást az ajánlattételi felhívás 4. pontja
tartalmazza.
A részletes műszaki követelményeket, a feladatok részletes meghatározását, műszaki leírást a
mellékelt dokumentumok tartalmazzák.
Az ajánlatot az Ajánlattevőknek a melléklet műszaki dokumentumok tartalmára figyelemmel
kell megadniuk, a nyertes ajánlattevőnek a beruházást a melléklet műszaki dokumentumok
tartalmára figyelemmel kell megvalósítania.
Az ajánlatkérő beárazandó költségvetéseket bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére.
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Alkr.) 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a megnevezett
megoldásokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő a Korm. r. 46.§ (4)
bekezdésében foglaltak szerint. A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb
dokumentumaiban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás tekintetében a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és ennek
alapján Ajánlatkérő a megjelölttel egyenértékű megajánlást is elfogad. Az egyenértékűséget
ajánlattevőknek megfelelően bizonyítaniuk kell.
Mellékletek:
Beárazandó költségvetés
Műszaki Dokumentumok
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IV. FORMANYOMTATVÁNYOK
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Nyilatkozatminták (Iratminták)

Ezen fejezet az ajánlat elkészítésének megkönnyítése érdekében tartalmazza azokat a
formanyomtatványokat, amelyek használata kötelező, vagy javasolt. Használatuk esetén kitöltve, és
cégszerűen aláírva kell az ajánlattevőnek
ajánlatában,

-

vagy a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkérő felhívására benyújtott
dokumentációban elhelyeznie. A nyilatkozatminták elektronikusan, szerkeszthető formátumban is
átadásra kerülnek.
A minták formai szempontból nem kötelező jellegűek, tájékoztatásul szolgáltnak és az ajánlat
összeállítását megkönnyítendően, kivéve a kötelezően alkalmazandó mintákat, amelyek a
következők:
-

Felolvasó lap,

-

Nyilatkozat az értékelésbe bevonni kívánt szakemberről,

-

Önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat a bevont szakember részéről.

-

Ajánlattételi nyilatkozat.

Ugyanakkor az információs tartalom tekintetében Ajánlatkérő előírja a nem kötelezően
alkalmazandó nyilatkozatok szerinti tartalmat magában foglaló nyilatkozatok benyújtását! Ez azt
jelenti, hogy a nem a minta kitöltésével elkészített dokumentumnak minden, a mintában szereplő
érdemi információt tartalmaznia kell.
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(FEDLAP)

AJÁNLAT

Termelői piactér kialakítása és fejlesztése Kunágotán

tárgyú közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATKÉRŐ: Kunágota Község Önkormányzata

Ajánlattevő neve: ……………………………..
Ajánlattevő székhelye: ………………………

Benyújtás dátuma:
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TARTALOMJEGYZÉK
(minta)

IRAT NEVE
I. AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK
Fedlap
Tartalomjegyzék (oldalszámok feltüntetésével)
Felolvasólap (1. sz. iratminta, használata KÖTELEZŐ)
Ajánlati adatlap (2. sz. iratminta)
Nyilatkozat az értékelésbe bevonni kívánt szakemberről (3. sz. iratminta, használata
KÖTELEZŐ)
Önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat a bevont szakember részéről (2. sz.
részszempontra adott vállalás alátámasztására) (4. sz. iratminta, használata KÖTELEZŐ)
Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bek. alapján (5. sz. iratminta, használata
KÖTELEZŐ)
Nyilatkozat műszaki tartalom tekintetében (6. sz. iratminta)
Egyenértékűséget igazoló dokumentumok – különösen termékismertetők, termékleírások –
adott esetben.
Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. tekintetében (7. sz. iratminta)
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát tartalmazó
megállapodás (8. sz. iratminta)
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bekezdése alapján (9. sz. iratminta)
Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében (10. sz. iratminta)
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjai szerint (11. sz. iratminta)
Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról (12. sz. iratminta)
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén: cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás –
adott esetben.
KKV nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján (13. sz. iratminta)
Nyilatkozat alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében, Ajánlattevő részéről
(14. sz. iratminta)
Nyilatkozat alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében, Kapacitást nyújtó
szervezet részéről – adott esetben, ha a követelményt kapacitást nyújtó szervezet teljesíti (15.
sz. iratminta)
Nyilatkozat a bevonni kívánt szakember jogosultsága tekintetében (16. sz. iratminta)
Nyilatkozat üzleti titokról (17. sz. iratminta)
Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatás(ok) átvételéről – adott esetben, ha sor került kiegészítő
tájékoztatásra (18. sz. iratminta)
Átvételi igazolás (19. sz. iratminta)
Egyéb nyilatkozatok (20. sz. iratminta)
Az aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által a
hatályos ügyvédi törvény szerint készített aláírás-mintája
Adott esetben: közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás
Adott esetben: minden, nem magyar nyelvű nyilatkozat, igazolás és egyéb irat felelős magyar
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Oldalszám

fordítása.
Közös ajánlattétel esetén az együttműködési megállapodás, a felhívásban és a
dokumentációban meghatározott minimális tartalommal.
Adott esetben: Ajánlattevő által csatolt egyéb iratok, nyilatkozatok.
Árazott költségvetés, legalább a főösszesítő cégszerű aláírásával
II. AZ AJÁNLATKÉRŐ KBT. 69.§ (4) BEKEZÉSE SZERINTI FELHÍVÁSÁRA CSATOLANDÓ
Nyilatkozat az M.1. Alkalmassági követelmény tekintetében – annak igazolására (21. sz.
iratminta)
Adott esetben: az M.1. alkalmassági előírást teljesítő - a szakember által aláírt, a szakmai
tapasztalatot is tartalmazó - szakmai önéletrajz
Adott esetben: az M.1. alkalmassági előírást teljesítő szakember végzettséget, képzettséget
bizonyító okiratok egyszerű másolatai
A teljes ajánlat (ill. adott esetben a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti dokumentum) benyújtandó CD
vagy DVD-n jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható formátumban (pdf., vagy
egyenértékű), 1 példányban. A digitális példányt a kész eredeti papíralapú példányról kell
elkészíteni. Továbbá az ajánlatnak tartalmaznia kell az árazott költségvetést excel
formátumban.
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1. sz. iratminta
Alkalmazása kötelező!

FELOLVASÓLAP
„TERMELŐI PIACTÉR KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE KUNÁGOTÁN”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Ajánlattevő neve:

(kérjük kitölteni)

Ajánlattevő címe:

(kérjük kitölteni)

Közös Ajánlattevők esetén:
Vezető Tag
neve:

(kérjük kitölteni)

címe:

(kérjük kitölteni)

Közös ajánlattevők további tagjának/tagjainak
neve:

(kérjük kitölteni)

címe:

(kérjük kitölteni)

Megnevezés

Ajánlat

Vállalkozói díj (Ajánlati ár)

………. HUF (Ft) +Áfa, azaz (betűvel)
…………………. forint és általános
forgalmi adó

Az Ajánlati felhívás 13.3. M/1. pontja szerinti alkalmassági
feltételként előírt szakember szakmai többlettapasztalata
minimum 0 hónap –maximum 36 hónap
(hónapokban, egész számban megadva)

…..…..hónap

Keltezés (helység, év, hónap, nap):
…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
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2. sz. iratminta
AJÁNLATI ADATLAP
„TERMELŐI PIACTÉR KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE KUNÁGOTÁN”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Ajánlattevő adatai:
Neve:

(kérjük kitölteni)

Címe:

(kérjük kitölteni)

Telefon és faxszáma:

(kérjük kitölteni)

E-mail címe:

(kérjük kitölteni)

Cégjegyzék száma:

(kérjük kitölteni)

Adószáma:

(kérjük kitölteni)

Számlavezető bank, bankszámlaszám:

(kérjük kitölteni)

Képviseletre jogosult személy,

(kérjük kitölteni)

aki képviseli az ajánlattétel során:
Kapcsolattartó személy:

(kérjük kitölteni)

Közös Ajánlattevők esetén:
Vezető tag adatai:
Neve:

(kérjük kitölteni)

Címe:

(kérjük kitölteni)

Telefon és faxszáma:

(kérjük kitölteni)

E-mail címe:

(kérjük kitölteni)

Cégjegyzék száma:

(kérjük kitölteni)

Adószáma:

(kérjük kitölteni)

Számlavezető bank, bankszámlaszám:

(kérjük kitölteni)

Képviseletre jogosult személy,

(kérjük kitölteni)

aki képviseli az ajánlattétel során:
Kapcsolattartó személy:

(kérjük kitölteni)

Közös ajánlattevők további tagjának/tagjainak adatai:

Neve:

(kérjük kitölteni)

Címe:

(kérjük kitölteni)
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Telefon és faxszáma:

(kérjük kitölteni)

E-mail címe:

(kérjük kitölteni)

Cégjegyzék száma:

(kérjük kitölteni)

Adószáma:

(kérjük kitölteni)

Számlavezető bank, bankszámlaszám:

(kérjük kitölteni)

Képviseletre jogosult személy,

(kérjük kitölteni)

aki képviseli az ajánlattétel során:
Kapcsolattartó személy:

(kérjük kitölteni)

Keltezés (helység, év, hónap, nap):
…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
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3. sz. iratminta
Alkalmazása kötelező!
NYILATKOZAT AZ ÉRTÉKELÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBERRŐL
„TERMELŐI PIACTÉR KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE KUNÁGOTÁN”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………….…….., mint a …………………………… (ajánlattevő / közös
ajánlattevő megnevezése) …………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő székhelye)
nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a fenti tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembert kívánjuk
bevonni, akit az értékelésnél, a 2. sz. részszempontra adott ajánlat tekintetében kérünk figyelembe
venni:

szakember bevonásának módja1

Szakember neve
……………………………

Mellékeljük a 2. részszempont esetében név szerint megnevezett szakember önéletrajzát és
rendelkezésre állási nyilatkozatát, a megadott minta szerint.

Keltezés (helység, év, hónap, nap):
…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

Azt kell megjelölni, hogy a bevonni kívánt szakembert -nyertesség esetén – a szerződés időtartama alatt
milyen módon vonják be (Pl.: saját alkalmazott, vagy alvállalkozó). Amennyiben a szakember
alvállalkozóként kerül bevonásra, akkor erre figyelemmel szükséges az alvállalkozók megjelölését
tartalmazó nyilatkozat kitölteni. Amennyiben a megjelölt szakember az alkalmassági követelményt is
igazolja alvállalkozóként, akkor a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetek bevonására vonatkozó
nyilatkozatok megtételekor erre figyelemmel kell a nyilatkozatokat meglenni.
1
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4. sz. iratminta
Alkalmazása kötelező!
ÖNÉLETRAJZ ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT
BEVONT SZAKEMBER RÉSZÉRŐL
(2. SZ. RÉSZSZEMPONTRA ADOTT VÁLLALÁS ALÁTÁMASZTÁSÁRA)
„TERMELŐI PIACTÉR KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE KUNÁGOTÁN”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:

ISKOLAI VÉGZETTSÉG
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Végzettség megszerzésének
éve

Végzettség

Intézmény (ahol a végzettség
megszerzésre került)

RELEVÁNS JOGOSULTSÁGOK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Jogosultság megszerzésének
éve

Jogosultság

Intézmény (amely a
jogosultságot igazoló iratot
kiadta és/vagy nyilvántartja)

MUNKAHELYEK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Munkahely, foglalkoztató

Foglalkoztatási jogviszony
jellege (munkaviszony,
megbízás, stb.)
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Jogviszony időtartama (év, hó
– év hó)

ÉPÍTÉSI SZAKTERÜLETEN SZERZETT TÖBBLET SZAKMAI TAPASZTALAT
BEMUTATÁSA
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Többlet építési szakmai
tapasztalatot
biztosító
tevékenységre vonatkozó
adatok:

Kezdő és befejező
időpontjai (év/hó)

Gyakorlati idő (hónap)

- projekt, amelyben a
tapasztalat megszerzésre
került, vagy
betöltött
pozíció,
munkakör,
amelynek
ellátása
során
a
tapasztalat megszerzésre
került, és
a végzett tevékenység
leírása, amely az építési
többlet
szakmai
tapasztalat
szerzést
biztosította
kezdő időpont:…év…hó

………hónap

befejező időpont:
:…év…hó
kezdő időpont:…év…hó

………hónap

befejező időpont:
:…év…hó
kezdő időpont:…év…hó

………hónap

befejező időpont:
:…év…hó
Összesített gyakorlati idő
(felolvasó lapon
feltüntetendő!)
A táblázat szükség esetén bővíthető!

………hónap

Alulírott ………………… (szakember neve) ezúton kijelentem, hogy mint a(z) ………………
ajánlattevő (közös ajánlattevők) által ajánlott szakértő – az ajánlat nyertessége esetén –részt veszek a
……………………………………. Ajánlatkérő által a „……………………………………………”
tárgyú közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítésében.
Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a
feladat végrehajtási idején belül, és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan
önéletrajzomat benyújtották.
Kijelentem, hogy rendelkezem a lenti táblázatban -a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott minimum szakmai tapasztalattal és a fenti táblázatban kizárólag az ezt meghaladó
többlettapasztalat kerül feltüntetésre.

Szakterület/ Szakterület/ Feladatok, amelyeket az adott
részszakter részszakterület szakterületi jogosultsággal
ület
jelölése
lehet végezni
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Képesítési
minimum
követelmény

Szakmai
gyakorlati
idő

megnevezé
se
Építési
szakterület

MV-É

és az ezzel
egyenértékű
szakképzettség
okleveles
építészmérnö
k,
okleveles
építőmérnök,

Általános építmények
építésére, átalakítására,
bővítésére, felújítására,
helyreállítására,
korszerűsítésére,
lebontására, elmozdítására
irányuló építési- szerelési
munkák felelős műszaki
építészmérnö
vezetése.
k,
A műszaki vezetés az Épkiv. építőmérnök,
22. § (3) bekezdés c)d) pontjában meghatározott
szakági munkára nem
vonatkozik.

3 év

4 év

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra
vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból
akadályoznák.
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlat keretében történő
bemutatásról tudomásom van, ehhez jelen nyilatkozatommal kifejezetten hozzájárulok és a teljesítés
során kész vagyok közreműködni.

Ajánlattevő a szerződés teljesítésébe az
alábbi módon kíván bevonni (Pl.:
alkalmazott, alvállalkozó, stb.):
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………
szakember saját kezű aláírása
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5. sz. iratminta
AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT
A KBT. 66. § (2) BEK. ALAPJÁN
„TERMELŐI PIACTÉR KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE KUNÁGOTÁN”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Figyelem: Kbt. 47.§ (2) bekezdés alapján eredeti aláírt példánynak kell lennie!

Alulírott …………………………….…….., mint a …………………………… (ajánlattevő / közös
ajánlattevő megnevezése) …………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő székhelye)
nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a fenti tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy:
Az ajánlati felhívásban, ill. közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi követelmény,
utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után, a Kbt. 66. § (2) bekezdésének foglaltaknak
megfelelően ezennel kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban
foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal
elfogadjuk.
Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy a hivatkozott közbeszerzési dokumentumban rögzítetteket,
a tárgyi feladat ellátásával összefüggő kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük az ajánlatunkban
rögzítettek szerint.
Nyertességünk esetén kötelezettséget vállalunk a szerződés megkötésére és teljesítésére az
ajánlatunkban meghatározott ellenszolgáltatásért.
Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha fennállnak a Kbt.-ben meghatározott
összeférhetetlenségi követelmények.
Tudomásul vesszük, hogy a felhívás és közbeszerzési dokumentumok adatait csak az ajánlattételhez
hasznosíthatjuk, más célra történő felhasználásuk tilos.
Vállaljuk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség időtartama alatt fenntartjuk, ezen időtartam alatt nem
változtathatjuk meg.
Kijelentjük, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a valóságnak,
azok tartalmáért felelősséget vállalunk.

Keltezés (helység, év, hónap, nap):
…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
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6. sz. iratminta
NYILATKOZAT MŰSZAKI TARTALOM TEKINTETÉBEN
„TERMELŐI PIACTÉR KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE KUNÁGOTÁN”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………….…….., mint a …………………………… (ajánlattevő / közös
ajánlattevő megnevezése) …………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő székhelye)
nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a fenti tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy:
-

maradéktalanul megismertük a műszaki dokumentációban rögzített, nyertesség esetén a
szerződés teljesítése keretében megvalósítandó munkákat, és azokat nyertesség esetén az
ajánlattétel feltételeinek megfelelően elvégezzük,

-

a műszaki dokumentációban rögzített műszaki tartalomtól (gyártmány, típusok, stb.)
esetlegesen eltérő, de azzal egyenértékű felhasználásra kerülő anyagok minőségét, illetve a
beépítésre kerülő termékek típusát és részletes műszaki jellemzőit az alábbiak szerint adjuk
meg, egyértelműen megjelölve – az árazatlan költségvetés megfelelő sorával és az ott
megjelölt termék, típus, stb. rögzítésével - az előírt érintett anyagot és mellette feltüntetjük az
általunk alkalmazni tervezett, egyenértékű terméket, az egyenértékűségi jellemzők
megadásával:

Árazatlan
Eredeti
termék Felhasználni
Egyenértékűségi
költségvetés szerinti gyártmány,
típus tervezett
termék jellemzők
(amit
kiváltani gyártmány,
azonosító
típus
kívánunk)
(amire
kiváltani
kívánjuk)

(Amennyiben nincs ilyen, úgy a táblázat sorait kihúzni szükséges, vagy a táblázat törölhető,
helyette a „nincs ilyen termék” nyilatkozat tüntetendő fel).
-

tudomásunk van róla, hogy az egyenértékűséget ajánlattevőnek kell igazolni
(321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46. § (6) bekezdés) és az igazoló dokumentumokat –
különösen, de nem kizárólagosan termékismertető, termékleírás, stb. – az ajánlathoz csatoljuk,
adott esetben.

Keltezés (helység, év, hónap, nap):
…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
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7. sz. iratminta
NYILATKOZAT A KBT 65. § (7) BEK. TEKINTETÉBEN
„TERMELŐI PIACTÉR KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE KUNÁGOTÁN”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………….…….., mint a …………………………… (ajánlattevő / közös
ajánlattevő megnevezése) …………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő székhelye)
nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a fenti tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy:
a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az alábbi kapacitást nyújtó szervezet(ek)et kívánjuk
igénybe venni2:
Kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezet, személy (név, cím, adószám
vagy adóazonosító jel)3

Az alkalmassági feltétel, amelynek
igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet
erőforrására támaszkodik

Név:

Ajánlattételi felhívás 13.3. M/1.

Cím:
Adószám, adóazonosító:

Keltezés (helység, év, hónap, nap):
…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

2 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”
3

Ez esetben 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.
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8. sz. iratminta

KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATÁT TARTALMAZÓ
MEGÁLLAPODÁS
(KBT. 65. § (7) BEKEZDÉS)4
(ADOTT ESETBEN BENYÚJTANDÓ)
amely létrejött egyrészről:
………………………………….
székhely:
adószám:
cégjegyzékszám:
képviselő neve:
mint ajánlattevő,
másrészről
………………………………….
székhely:
adószám:
cégjegyzékszám:
képviselő neve:
mint kapacitást nyújtó szervezet,

……………….
……………….
……………….
……………….

……………….
……………….
……………….
……………….

a továbbiakban, mint Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1. Ajánlattevő ajánlatot kíván tenni az alábbi közbeszerzési eljárás során:
Ajánlatkérő: Kunágota Község Önkormányzat
Közbeszerzés tárgya: Termelői piactér kialakítása és fejlesztése Kunágotán.
2.

Kapacitást nyújtó szervezet az 1. pontban megjelölt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának
……………. pontja szerinti alkalmassági feltétel igazolásában részt vesz, ahhoz kapacitást nyújt.

3.

Kapacitást nyújtó szervezet vállalja, hogy az alkalmasságot a felhívásban előírt módon igazolja.

4.

Kapacitást nyújtó szervezet jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy
ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrásokat a szerződés
teljes időtartama alatt rendelkezésre bocsátja.

5.

A 4. pontban rögzített rendelkezésre bocsátás módja: ………………………………………..

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap

………………………………………

……………………………………

(Ajánlattevő)

(Kapacitást nyújtó szervezet)

4

A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően a kapacitást nyújtó szervezet szerződésben vagy előszerződésben rögzített
kötelezettségvállalását szükséges benyújtani.
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9. sz. iratminta

NYILATKOZAT A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉSE ALAPJÁN5
„TERMELŐI PIACTÉR KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE KUNÁGOTÁN”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………….…….., mint a …………………………… (ajánlattevő
megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye) nevében kötelezettségvállalásra
jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a fenti tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során
nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján, hogy

1. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának
alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a teljesítéséhez alvállalkozót igénybe
veszünk / nem veszünk igénybe6:
A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
vesz igénybe7

2. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a fenti részek tekintetében igénybe
venni kívánt, az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak89:
Az ajánlattevő által a fenti
részek tekintetében
igénybe venni kívánt, az
ajánlat benyújtásakor már
ismert alvállalkozók neve

Az ajánlattevő által a fenti
részek tekintetében igénybe
venni kívánt, az ajánlat
benyújtásakor már ismert
alvállalkozók címe

neve:
neve:

címe:
címe:

A közbeszerzésnek az a
része (részei), amelynek
teljesítéséhez az ajánlattevő
a már ismert, e pontban
nevesített alvállalkozót
igénybe veszi
…
…

Keltezés (helység, év, hónap, nap):
…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

5 Közös Ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön ki kell tölteni

A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe
venni.
8
Csak akkor kell kitölteni, ha az 1. pontban azt nyilatkozat, hogy igénybe vesz alvállalkozót.
9
Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni, továbbá
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
7
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10. sz. iratminta
NYILATKOZAT10
A KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN
„TERMELŐI PIACTÉR KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE KUNÁGOTÁN”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………….…….., mint a …………………………… (ajánlattevő
megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye) nevében kötelezettségvállalásra
jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a fenti tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során

nyilatkozom, hogy 11

1.) A 321/2015. (X.30.) Kr. 17. § (1) bek. alapján, Társaságunk nem áll a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k) m)
és q) pontjaiban meghatározott – az ajánlattételi felhívás feladása napján hatályos – kizáró okok
egyikének hatálya alatt sem.
2.) A 321/2015. (X.30.) Kr. 17. § (2) bek. alapján, az ajánlatban megnevezett alvállalkozók, ill.
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek (amennyiben ilyet az ajánlatomban megjelöltem)
vonatkozásában nem áll(nak) fenn a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k) m) és q) pontjaiban meghatározott – az
ajánlattételi felhívás feladása napján hatályos – kizáró okok.
3.) A Kbt. 67. § (4) bek. alapján nyilatkozom, hogy nem veszek igénybe a szerződés teljesítéséhez a
Kbt. 62. § (1) bek. g)-k) m) és q) pontjaiban meghatározott – az ajánlattételi felhívás feladása napján
hatályos – kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Keltezés (helység, év, hónap, nap):
…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

10

a nyilatkozatok kitöltése előtt kérjük, hogy tájékozódjanak a jogszabályok hivatkozott §-ai tekintetében

11

közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot ajánlattevőnként külön-külön kell megtenni
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11. sz. iratminta
NYILATKOZAT12
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjai szerint
„TERMELŐI PIACTÉR KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE KUNÁGOTÁN”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott, 13……………………………………………., mint a …………………………… (ajánlattevő
megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye) nevében kötelezettségvállalásra
jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a fenti tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában, a 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib)
alpontjában foglaltak szerint a következőknek megfelelően nyilatkozom.
1.) Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet14:
- nem jegyeznek szabályozott tőzsdén,
- amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
2.) Amennyiben az Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott
tőzsdén, ebben az esetben ajánlattevő az alábbiak szerint, a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38.pont a)-b)
vagy d) alpontja szerint definiált:
szerint definiált:


tényleges tulajdonossal rendelkezik15



tényleges tulajdonosa nincs16

3.) Amennyiben a 2.) pontban tett nyilatkozat szerint tényleges tulajdonossal rendelkezik
Ajánlattevő, úgy kérjük megadni valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét.
1. név: ………………………………………………………………………..
állandó lakhely: …………………………………………………….…
2. név: ………………………………………………………………………..
állandó lakhely: …………………………………………………….…
Keltezés (helység, év, hónap, nap):
…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
12

A nyilatkozatok kitöltése előtt kérjük, hogy tájékozódjanak a jogszabályok hivatkozott §-ai tekintetében

13

Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot ajánlattevőnként külön-külön kell megtenni

14

A megfelelő szövegezés aláhúzással jelölendő!

15

A megfelelő rész jelölendő!

16

A megfelelő rész jelölendő!
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12. sz. iratminta
NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL17
„TERMELŐI PIACTÉR KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE KUNÁGOTÁN”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott……………………………………………., mint a …………………………… (ajánlattevő
megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye) nevében kötelezettségvállalásra
jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a fenti tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során

nyilatkozom

hogy az általam képviselt gazdasági szervezet vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van/nincs 18
folyamatban.

Keltezés (helység, év, hónap, nap):
…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

17 Közös Ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön ki kell tölteni
18

A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni. Amennyiben folyamatban van változásbejegyzési eljárás, úgy csatolja az
ajánlattételi felhívásban előírt dokumentációkat.
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13. sz. iratminta
KKV NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján 19
„TERMELŐI PIACTÉR KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE KUNÁGOTÁN”

Alulírott……………………………………………., mint a …………………………… (ajánlattevő
megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye) nevében kötelezettségvállalásra
jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a fenti tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során

nyilatkozom
hogy Társaságunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény (KKVtv.) alapján

A)
B)
C)
D)

mikro-vállalkozásnak minősül,
kisvállalkozásnak minősül,
középvállalkozásnak minősül,
nem tartozik a törvény hatálya alá*.

Keltezés (helység, év, hónap, nap):
…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
) 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
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 meghaladja
a 25%-ot.

19

Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot külön-külön kell megtenni.
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14. sz. iratminta

NYILATKOZAT
ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉS
TEKINTETÉBEN20
Ajánlattevő részéről
„TERMELŐI PIACTÉR KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE KUNÁGOTÁN”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………….…….., mint a …………………………… (ajánlattevő / közös
ajánlattevő megnevezése) …………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő székhelye)
nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a fenti tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy:
hogy az általam képviselt ajánlattevő megfelel az ajánlattételi felhívás 13.3. pont Műszaki, illetve
szakmai alkalmasság körében előírt M.1. alkalmassági követelményeknek.

Keltezés (helység, év, hónap, nap):
…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

20

Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy a nyilatkozat keltezése nem lehet korábbi, mint az ajánlattételi felhívás megküldésének
napja.
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15. sz. iratminta
NYILATKOZAT
ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉS
TEKINTETÉBEN21
Kapacitást nyújtó szervezet részéről – adott esetben
„TERMELŐI PIACTÉR KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE KUNÁGOTÁN”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott……………………………………………., mint a …………………………… (kapacitást
nyújtó szervezet megnevezése) …………………………. (kapacitást nyújtó szervezet székhelye)
nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a fenti tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárás során

nyilatkozom
hogy az általam képviselt kapacitást nyújtó szervezet megfelel az ajánlattételi felhívás 13.3. pont
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság körében előírt M.1. alkalmassági követelményeknek.

Keltezés (helység, év, hónap, nap):
…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

21

Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy a nyilatkozat keltezése nem lehet korábbi, mint az ajánlattételi felhívás megküldésének
napja.
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16. sz. iratminta

NYILATKOZAT
A BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEREK JOGOSULTSÁGA TEKINTETÉBEN

„TERMELŐI PIACTÉR KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE KUNÁGOTÁN”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………….…….., mint a …………………………… (ajánlattevő / közös
ajánlattevő megnevezése) …………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő székhelye)
nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a fenti tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárás során

nyilatkozom

hogy az M.1. alkalmassági követelmény teljesítésére megjelölt szakember – legkésőbb - a
szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog az előírt MV-É felelős műszaki vezetői – vagy azzal
egyenértékű – jogosultsággal.
Tudomásul veszem, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szakember esetében Ajánlattevő
részéről a szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján,
melynek következtében – adott esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg
Ajánlatkérő a szerződést.
Keltezés (helység, év, hónap, nap):
…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
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17. sz. iratminta
NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL
„TERMELŐI PIACTÉR KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE KUNÁGOTÁN”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………….…….., mint a …………………………… (ajánlattevő / közös
ajánlattevő megnevezése) …………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő székhelye)
nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a fenti tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárás tekintetében kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás során
a) ajánlatunk üzleti titkot tartalmazó dokumentumot nem tartalmaz.*
b) az ajánlatunkban csatolt alábbi dokumentumok üzleti titkot tartalmaznak, ezért azok nyilvánosságra
hozatalát megtiltjuk: ………………….*
Az üzleti titokká nyilvánítás indokolása dokumentumonként: ……………….*
(*Kérjük az a) vagy a b) pont kitöltését és b.) pont esetén az indokok megadását)

Keltezés (helység, év, hónap, nap):
…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
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18. sz. iratminta

NYILATKOZAT
A KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS(OK) ÁTVÉTELÉRŐL22

„TERMELŐI PIACTÉR KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE KUNÁGOTÁN”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………….…….., mint a …………………………… (ajánlattevő / közös
ajánlattevő megnevezése) …………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő székhelye)
nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), nyilatkozom, hogy a
fenti tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban ….... db kiegészítő tájékoztatást megkaptuk és jelen
ajánlat elkészítése során azokat figyelembe vettük.

Keltezés (helység, év, hónap, nap):
…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

22

Csak abban az esetben szükséges kitölteni és az ajánlathoz csatolni, amennyiben sor került az eljárás keretében kiegészítő
tájékoztatás megküldésére.
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19. sz. iratminta

ÁTVÉTELI IGAZOLÁS
„TERMELŐI PIACTÉR KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE KUNÁGOTÁN”
tárgyú közbeszerzési eljárás

Ajánlattételi felhívás és Dokumentáció átvételének igazolása

Az átvevő cég neve:
Az átvevő cég székhelye:
Az átvevő cég adószáma:
A cég illetékes ügyintézője:
Ügyintéző telefonszáma:
Ügyintéző fax száma:
Ügyintéző e-mail címe:
A dokumentációt átvevő neve:
Az átvétel időpontja:

.......................................
átvevő aláírása
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20. sz. iratminta
EGYÉB NYILATKOZATOK

„TERMELŐI PIACTÉR KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE KUNÁGOTÁN”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………….…….., mint a …………………………… (ajánlattevő / közös
ajánlattevő megnevezése) …………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő székhelye)
nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a fenti tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárásban
nyilatkozom, hogy:
1)
Az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf
(vagy egyenértékű) file és a beárazott költségvetés tekintetében az excel file) példánya az eredeti
nyomtatott példánnyal mindenben megegyezik.
2)
Az általunk idegen nyelven becsatolt valamennyi irat felelős magyar nyelvű fordítását is
csatoltuk ajánlatunkban, és a becsatolt fordítás(ok) tartalma mindenben megfelel az eredeti szövegnek.
23

3)
Ajánlattevők (közös ajánlattevők) illetve általuk a munkák megvalósításába bevonni kívánt
alvállalkozók valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, illetve a fent említett
szervezetek vezetői, munkavállalói és hozzátartozóik tekintetében – sem a közbeszerzési eljárás, sem
annak előkészítése során – a Kbt. 25. §. szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
Tudomásul vesszük, hogy amennyiben Ajánlatkérő tudomására jut a Kbt. 25.§-a szerinti
összeférhetetlenség fennállása, úgy Ajánlatkérő - a Kbt. 25. § (8) bekezdésében foglalt eljárás
eredménytelensége esetén – a Kbt. 73. § (1) bekezdés b) alapján köteles ajánlatunkat érvénytelennek
nyilvánítani;
4)
Tudomásul vesszük, hogy legkésőbb a szerződés aláírásakor, rendelkezni szükséges a
szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő és legalább az ajánlattételi felhívásban meghatározott
összegre szóló szakmai felelősségbiztosítással, melyet a szerződés fennállása alatt a Megrendelő
felhívására haladéktalanul kötelesek vagyunk a Megrendelő felé a biztosítási szerződés vagy kötvény
bemutatásával igazolni. A biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatás a szerződéskötés feltétele. A
felelősségbiztosítást a szerződés megszűnéséig kötelesek vagyunk fenntartani.
5)
Nyertesség esetén, a teljesítés keretében építési kivitelezési tevékenységet csak olyan
szervezet fog végezni, amely szerepel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által vezetett
építőipari kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékében.
Keltezés (helység, év, hónap, nap):
…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

23

Amennyiben az ajánlat nem tartalmaz idegen nyelvű iratot, úgy e pont szövegezését kérjük áthúzással jelölni, vagy törölni
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21. sz. iratminta
NYILATKOZAT
AZ M.1. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY TEKINTETÉBEN 24
„TERMELŐI PIACTÉR KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE KUNÁGOTÁN”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………….…….., mint a …………………………… (ajánlattevő /
kapacitást nyújtó szervezet megnevezése) …………………………. (ajánlattevő / kapacitást nyújtó
szervezet székhelye) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a
fenti tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás tekintetében kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás
során
nyilatkozom
hogy a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítésébe az alábbi, alkalmassági
előírást teljesítő szakembert vonjuk be:
Alkalmassági előírás: M.1.
Szakember neve

Szakember
végzettsége,
képzettsége

Szakmai
gyakorlati ideje
(összesen)

Rendelkezik-e
MV-É érvényes
felelős műszaki
vezetői (vagy azzal
egyenértékű)
jogosultsággal
(igen/nem)

Nyilvántartó
hatóság
megnevezése és
nyilvántartási
szám, vagy
elérési útvonal
(igen válasz
esetén)

Amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt jogosultsággal, ill. nem szerepel a
szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy csatolásra kerülnek:
-

a szakember által aláírt, a szakmai tapasztalatot is tartalmazó szakmai önéletrajz,
valamint a végzettséget, képzettséget bizonyító okiratok egyszerű másolatai.

Ezeket az iratokat olyan tartalommal kell csatolni, hogy az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. A szakmai önéletrajzban egyértelműen el kell
különíteni az alkalmassági feltételhez kapcsolódó szakmai gyakorlatot a értékelési szemponthoz
kapcsolódó szakmai többlettapasztalattól. Az Alkalmasság igazolására bemutatott szakmai

gyakorlat időtartama és az értékelési részszempont vonatkozásában bemutatott szakmai
többlettapasztalathoz kapcsolódó gyakorlati időtartam között nem lehet átfedés.
(Amennyiben a szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban,
ezen iratok csatolása nem szükséges).
Keltezés (helység, év, hónap, nap):
…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása
24

Ajánlattevőnek, vagy amennyiben a követelményt kapacitást nyújtó szervezet teljesíti, úgy a vonatkozó követelményre kapacitást
nyújtó szervezetnek kell benyújtani.
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