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I.
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény törvény (a továbbiakban: Kbt.)
115. §. szerinti közbeszerzési eljáráshoz
„Vaskúton belterületi járdák felújítása.”

1.

Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):
Ajánlatkérő neve: Vaskút Nagyközségi Önkormányzat
Ajánlatkérő címe: 6521 Vaskút, Kossuth L. u.90.
Ajánlatkérő telefonszáma: 79/472-088
Ajánlatkérő e-mail címe: hivatal.vaskut@gmail.com

2.

A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak
indokolása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. §. alapján, nemzeti eljárásrendben indít nyílt közbeszerzési
eljárást.

3.

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési
helye és pénzügyi feltételei:
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívással együtt ajánlattételi dokumentációt is készít,
melyet térítésmentesen az ajánlattételi felhívással egyidőben e-mailen megküld. A
dokumentáció másra nem ruházható át.

4.

A részekre történő ajánlattétel lehetősége:
Részekre történő ajánlattétel nem lehetséges.

5.

A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:
Tárgy:
Vaskúton belterületi járdák felújítása. Összesen 4522,46 fm hosszúságban.
A felújítás 5 utcát érint.
Becsült érték: nettó 88.000.000,- Ft

6.

A szerződés meghatározása:
Vaskúton belterületi járdák felújítása.
1. Petőfi S. u. (Szeremlei u. – Templom tér közötti szakasz) mindkét oldala, de elsősorban a páratlan oldala
cca. 1460 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 2190 m2 felületen.
2. Damjanich u. (Szeremlei u. – Rákóczi F. u. közötti szakasz) mindkét oldala, de
elsősorban a páratlan oldala
cca. 1520 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 2280 m2 felületen.
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3. Temető u. mindkét oldala, de elsősorban a páros oldala
cca. 208 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 312 m2 felületen.
4. Alkotmány u. (Kossuth L. – Petőfi S. u. közötti szakasz) mindkét oldala
cca. 80 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 120 m2 felületen.
5. Alkotmány u. (Damjanich – Széchenyi I. u. közötti szakasz) mindkét oldala, de
elsősorban a páratlan oldala
cca. 200 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 300 m2 felületen.
6. Alkotmány u. (Széchenyi I. – Alkotmány u. végén lévő lakóingatlanok közötti
szakasz) mindkét oldala, de elsősorban a páratlan oldala
cca. 200 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 300 m2 felületen.
7. Kossuth L. u. 71. sz. – Kossuth L. u. 91. sz. közötti szakasz
cca. 240 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 360 m2 felületen.
8. Kossuth L. u. 52. sz. – Kossuth L. u. 110. sz. közötti szakasza
cca. 614,46 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 921,69 5m2 felületen.
A kivitelezés ütemezésénél kérjük figyelembe venni, hogy a Petőfi S. utcában csapadékcsatorna hálózat épül, így annak befejezéséig, csak szakaszosan áll rendelkezésre
munkaterület.
Javasoljuk ezt az utcát utolsó ütemként betervezni.
7.

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
Beruházás kezdési időpontja: 2017. október 25.
Beruházás végső időpontja: 2018. november 15.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

8.

A teljesítés helye:
6521 Vaskút, az 6. pontban megjelölt utcaszakaszok

9.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás
Ajánlattevő előlegként a Kbt. 135.§.(7) bekezdése alapján az áfa nélkül számított
beruházási összeg 5%-át biztosítja. Az előleg kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 30. § (1) bekezdése szerinti határidőben történik - legkésőbb az építési
munkaterület átadását követő 15 napon belül.
Ajánlattevő 1 db előlegszámla 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására
jogosult, a szerződésben rögzített műszaki tartalom 25% (1. részszámla), 50% (2.
részszámla), 70% (3. részszámla), illetve 100% készültség elérése esetén. A végszámla
a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be.
Vevő a számlát átutalással egyenlíti ki, a kézhezvétel napját követő, 15 napos fizetési
határidővel.
A Kbt. 135. § (3) bekezdése értelmében amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a
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teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe az ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 32/A.§-aiban foglalt szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt
ellenértéket.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.
10.

Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív)
ajánlatot:
Többváltozatú (alternatív) ajánlattétel nem tehető.

11.

Az ajánlatok értékelési szempontja:
A legjobb ár-érték arány.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a 322/2015. Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli. A legjobb ár-érték
arány legfeljebb 70% lehet az egyösszegű ajánlati ár súlyszáma.

1.
2.
3.

Értékelési részszempont
Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint)
Többlet jótállás (hónap) (minimum 24
hónap, maximum 60 hónap)
Kötbér mértéke (minimum 100.000 Ft/
nap, maximum 200.000 Ft/nap

Súlyszám
70
15
15

Mindhárom részszempontra pozitív egész számmal kérjük megadni az ajánlatot!
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa: 1-10.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az egyes résszempontok szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelés módszere a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (2012. évi 61. szám) III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere.
Az alkalmazott fordított arányosítás módszerének képlete:
a) Az ár részszempontnál (ahol az a kedvezőbb, ha minél alacsonyabb):
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
b) A többlet jótállás és kötbér részszempont esetében (ahol az a kedvezőbb ha
minél nagyobb az érték) részszempont esetében a képlet:
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
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P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Résszempontonként az ajánlatkérő részére legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális tíz
pontot.
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd
összeadásra kerülnek.
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül az alkalmazott értékelési szempontnak megfelelő legkedvezőbb ajánlatnak.
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.
12.

A kizáró okok és megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m), valamint q) pontjaiban meghatározott
kizáró okok valamelyike fennáll.
A megkövetelt igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 17. § (1) – (2) bekezdése értelmében:
Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt.67.§.(1) pontja alapján egyszerű nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá,
valamint a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)g)-k) és m)
valamint q) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.(iratminta)
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015 (X.30) Kormányrendelet
17.§.(1) pontjában foglaltak szerint kell igazolni. (iratminta)
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi a
kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatoknak a felhívás megküldésénél nem régebbi
keltezésűnek kell lenniük.

13.

Az alkalmassági követelmények:
13.1. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. §
(1) bekezdés c) pont]
A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §
(1) bekezdésének a) pontja alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági
szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a
letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése
szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság
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igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges.
Alkalmatlan a magyarországi letelepedésű ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem
szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén alkalmatlan az ajánlattevő
a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a letelepedése szerinti ország
nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt
engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Alkalmasság igazolása:
Az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való
szereplésről egyszerű másolat benyújtása.
13.2. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Ajánlatkérő nem vizsgálja az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmasságát.
13.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
13.3.1. Az alkalmasság minimumkövetelményei:
-

Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az az ajánlattevő, aki nem rendelkezik az
eljárást megindító felhívás megküldésétől visszaszámított 5 évben lezárult,
legalább 1 db, építésre irányuló referenciával, amelynek kapcsán a kivitelezési
tevékenység ellenszolgáltatásának értéke elérte a legalább nettó 40 millió Ft-ot.

-

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be legalább 1
fő felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező és minimum 5 éves
szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembert.
Igazolás módja:

-

Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja
alapján csatoljon a jelen ajánlattételi felhívás feladását megelőző 5 éves
időszakban végzett 1 jelentős beruházásáról referenciát. A referenciát a
szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban
meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét vagy
az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és
helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.

-

Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének e)
pontja alapján mutassa be azt a szakembert, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
A nyilatkozatnak tartalmazni kell a szakember nevét és azt, hogy a
szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog.
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell: a szakember felelős műszaki jogosultságát
igazoló dokumentumot, szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai
nyilvántartási számról és a nyilvántartó kamara nevéről, valamint a szakember
szakmai önéletrajzát, amely tartalmazza:
- a szakember nevét, címét, elérhetőségét,
- végzettségét,
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- a szakember munkáltatójának, foglalkoztatójának megjelölését, annak
érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának
módja megállapítható legyen (ajánlattevő szakembere, alvállakozó szervezet
szakembere, vagy a szakember maga alvállalkozó)
- továbbá nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén
rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő
pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a
szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból
akadályozná.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az
ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésében, illetve a Kbt.
67. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra.
14.

A hiánypótlás lehetősége:
Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint biztosít lehetőséget.
Az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással
az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

15.

Az ajánlattételi határidő, az ajánlatok felbontásának ideje:
2017. év október 04. 10 óra 00 perc

16.

Az ajánlat benyújtásának címe:
Vaskút Nagyközségi Önkormányzat (titkárság)
6521 Vaskút, Kossuth L. u. 90.
Az ajánlatokat zárt postai úton a fenti címre, vagy zárt borítékban személyesen
munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 óráig, pénteken 8:00-12:00 óráig, az
ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00-10:00 óráig lehet benyújtani. Postai feladás
esetén az ajánlatnak a 15. pontban megjelölt időpontig meg kell érkeznie.

17.

Az ajánlattétel nyelve:
Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar.

18.

Az ajánlat(ok) felbontásának helye:
Vaskút Nagyközségi Önkormányzat
6521 Vaskút, Kossuth Lajos u.90., tárgyaló terem

19.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint.
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20.

Az ajánlati kötöttség időtartama
30 nap.

21.

Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az
érintett projektre (programra) vonatkozó adatok:
-

22.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: amennyiben a nyertes ajánlattevő a beruházást a szerződésben foglalt határidőig neki felróható okból nem teljesíti, a nyertes ajánlattevő minden megkezdett késedelmes nap után legalább 50.000 Ft összegű (vagy az ajánlatában vállalt mértékű) késedelmi kötbért köteles fizetni, maximum a vállalási összeg nettó 20%-ig.
Jótállási biztosíték: a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítéka Kbt. 134.§(3) bekezdés szerint, amelynek mértéke a nettó ajánlati ár tartalékkeret
nélküli összegének 5%-a, mely a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában felsorolt bármelyik formában teljesíthető) a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjáig.
Teljes körű jótállás: ajánlattevőnek a kivitelezett munkákra legalább 24 hónap (vagy az
ajánlatában vállalt mértékű) teljes körű jótállást kell vállalnia.

23.

Egyéb követelmények és információk:
1. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, tartalomjegyzékkel ellátva, személyesen
vagy postai úton 1 eredeti példányban és elektronikus adathordozón a 15.
pontban meghatározott határidőig, a 16. pontban meghatározott helyszínre kell
benyújtani. A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni: „Vaskúton belterületi
járdák felújítása. Határidő előtt felbontani tilos.”
2. Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint nyilatkoznia kell, továbbá
csatolni kell a Kbt.66.§ (5) szerinti felolvasólapot, az Ajánlatkérő által kiadott
mintának megfelelően. (iratminta a dokumentációban)
3. Csatolni kell az Ajánlattevő 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatát is,
melyben az Ajánlattevő köteles megjelölni a közbeszerzésnek azt a részét,
melynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, illetve amennyiben
ismert az alvállalkozót is.(iratminta dokumentációban)
4. Az ajánlathoz csatolni kell a mellékelt árazatlan költségvetések beárazott
példányait a műszaki tartalom, illetve az építési helyszínek szerinti tételes
költségvetést.
5. Ahol a műszaki leírás meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való
hivatkozást tartalmaz az ajánlatkérő, azzal mindenben egyenértékű terméket is
elfogad.
6. Az ajánlathoz csatolni kell műszaki ütemtervet.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65.
§ (7) bekezdése szerint. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
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szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket,
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy
arra is támaszkodik. (iratminta a dokumentációban)
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az
ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a
Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás
esetére.
7. Ajánlattevő köteles megjelölni az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezeteket (személyeket) és köteles csatolni azok rendelkezésre állását
igazoló szerződést vagy előszerződéses kötelezettségvállalást.(amennyiben
releváns)
8. Alvállalkozó igénybe vétele esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.
138.§. (1) bekezdésére miszerint ajánlattevő legfeljebb a teljesítés 65%-áig
vonhat be alvállalkozókat a szerződés megvalósításába.
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (4)
bekezdés alapján, miszerint ajánlattevő mikró-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e. (iratminta dokumentációban)
10. A Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is
benyújthatók. Kivétel a Kbt.66.§.(2) szerinti nyilatkozat
11. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és
benyújtania.
12. Az ajánlatba becsatolandó az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosultak aláírási
címpéldánya.
13. Ajánlattevőnek – a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 26. §-ára tekintettel – az
ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti teljes munkára
vonatkozó kivitelezői felelősségbiztosítással rendelkezik, vagy nyertesség
esetén azt legkésőbb a szerződéskötés időpontjára megköti. (szerződéstervezet
aláírásával)
14. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
15. Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, az eljárás eredményéről az arról
készített írásbeli összegezés megküldésével értesíti az ajánlattevőket.
16. Helyszíni bejárás
Ajánlatkérő 2017. szeptember 26-án (kedd), 10:00 órakor helyszíni bejárást
tart, melyre várja a lehetséges ajánlattevőket. Találkozó 9:00 órakor a Vaskúti
Közös Önkormányzati Hivatal (Vaskút, Kossuth Lajos u. 90.) előtt.
17. Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem köt szerződést, úgy az ajánlatkérő a
második helyezettel köti meg azt.
18. További információ:
Műszaki, szakmai résszel kapcsolatosan:
Friedrich Attila
79/472-088
telepules.vaskut@gmail.com
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Közbeszerzési eljárással kapcsolatosan:
Beke Emese, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám:
00860)
70/429-3151
ebeke01@gmail.com
24.

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
2017. év szeptember hónap 22. napja
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AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ
II.

Részletes ajánlati feltételek

Általános információk
Az ajánlattevőnek a Kbt-ben, az ajánlati felhívásban, illetve jelen dokumentációban
meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és
az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen:
mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania.
Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok,
valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.
Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében az iratmintákat, a specifikációt és a
szerződéstervezet szövegét e-mail-en is megküldi.
A jelen ajánlati dokumentációban nem, vagy nem kellő mélységben szabályozott
kérdésekben a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, mindenekelőtt a 2015. évi
CXLIII. törvény (Kbt.) rendelkezései az irányadók.
Ha rendelet vagy utasítás olyan szabályokat tartalmaz a szerződéskötés folyamatára,
előzményeire, feltételeire, szerződés kötelező tartalmi elemeire, vagy szerződés
teljesítésére vonatkozóan, melyek nem egyeztethetők össze a Kbt. rendelkezéseivel,
akkor a Kbt. hatálya alá tartozó eljárásokban kizárólag a Kbt-t kell alkalmazni.
Az ajánlat tartalmi felépítése
Az ajánlatot az alábbiak szerint, az itt megjelölt sorrendben kell összeállítani,
oldalszámozással ellátni, valamennyi írott oldalt ajánlattevő képviselője részéről
szignálva.
1.

Tartalomjegyzék
feltüntetésével

a

becsatolt

2.

Felolvasólap az ajánlat főbb, a bontás során ismertetésre kerülő adataival. (iratminta)

3.

Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt.66.§.(2) alapján (iratminta)

4.

Nyilatkozat a Kbt. 66.§. (6) bekezdése alapján (iratminta)

5.

Nyilatkozat kizáró okokról a Kbt. 62.§. (1) k) kb) pontja szerint a 321/2015 (X.30.)
Kormányrendelet 17.§. (1) alapján (iratminta)
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6.

Nyilatkozat kizáró okokról a Kbt. 67.§.(4) alapján (iratminta)

7.

Az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való
részvétel (egyszerű másolat)

8.

Nyilatkozat árbevételről (iratminta)

9.

Referenciaigazolás

10.

Felelős műszaki vezetőre vonatkozó nyilatkozatok, önéletrajz

11.

Nyilatkozat alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről a Kbt. 65.§ (7) pontjának megfelelően (iratminta)

12.

Nyilatkozat biztosíték rendelkezésre bocsátásáról a Kbt. 134.§. (5) alapján (iratminta)

13.

Nyilatkozat kkv szerinti besorolásról a Kbt. 66.§.(4) pontja alapján (iratminta)

14.

Ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i) egyszerű másolatban.

15.

Ajánlattevő által cégszerűen aláírt vállalkozási szerződéstervezet a megfelelő pontok
kitöltésével. (mellékelve)

16.

Árazott költségvetés

17.

Műszaki ütemterv

Az ajánlatok részletes átvizsgálása és elbírálása
Az ajánlatok felbontását követően sor kerül az ajánlatok bírálatára, részletes átvizsgálására, a
benyújtott dokumentumok tételes alaki és tartalmi ellenőrzésére. Az ajánlatok tételes
átvizsgálása során megállapításra kerül, hogy van-e érvénytelen ajánlat, vagy olyan gazdasági
szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.
Ajánlatkérő az ajánlatok részletes átvizsgálásakor megállapított hiányosságainak pótlására,
továbbá az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások
tartalmának felvilágosítás keretében történő tisztázására a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint
lehetőséget biztosít. Ezt követően a megfelelőnek talált ajánlatok értékelése következik az
értékelési szempontoknak megfelelően.
Ajánlattevő azzal az ajánlattevővel köt szerződést, aki a bírálati szempont szerint számára
legkedvezőbb ajánlatot tette.
A bírálati szempont az ajánlattételi felhívásban megjelölt legjobb ár-érték arány.
További információk
Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől ajánlattevő a Kbt. 73.§. (4) pontja
szerint környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről tájékoztatás kérhet:
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
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Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: +36-1-476-1100
Fax: +36-1-476-1390
Honlap: www.antsz.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság
1051 Budapest, József nádor tér 2-4
Postai cím: 1369 Budapest Pf.: 481.
Telefon: +36 (l) 795-1400
Fax: +36 (l) 318-2570
Honlap: www.kormany.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95
Tel.: +36-1-301-2900
Fax: +36-1-301-2903
Honlap: www.mbfh.hu
NAV
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Tel.: +36- 1-428-5100
Fax: +36-1- 428-5382
Honlap: www.apeh.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium
H-1051 Budapest, József nádor tér 4.
Levelezési cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.
Telefon: +36-06-1-374-2700
Fax: +36-06-1-374-2925
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
Honlap:http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek
Földművelésügyi Minisztérium
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Postai cím: 1860 Budapest
Telefon: 06-1-795-2000
Telefax: 06-1-795-0200
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek
Közbeszerzési Hatóság
Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5.
Postafiók cím: 1525. Pf. 166.
Telefon: 06-1-882-8502
Telefax: 06-1-882-8503
Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/
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III.

Szerződéstervezet

Vállalkozási szerződés tervezet
Vaskúton belterületi járdák felújítása
amely létrejött egyrészről:
Vaskút Nagyközségi Önkormányzat (6521 Vaskút, Kossuth L. u. 90.), mint Megrendelő,
másrészről:
…………………………………….. (székhely:,……adószám:…….bankszámlaszám………),
képviseli ……………………….., mint Vállalkozó
között az alábbiak szerint:
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a „Vaskúton belterületi járdák felújítása”
beruházást a közbeszerzési ajánlattételi dokumentáció és a nyertes vállalkozói ajánlatnak teljes mértékben megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú teljesítés vállalásával.
Jelen szerződés felek között a Kbt. 115.§. szerinti közbeszerzési eljárás következtében jön létre.
Nettó vállalási összeg:......………………………………………………………………
Áfa:……………………………………………………………………………………...
Bruttó:…………………………………………………………………………………..
Vállalkozó a vállalkozói díjon túl az ajánlati dokumentáció szerinti megvalósításhoz többletköltséget semmilyen címen nem érvényesíthet. (anyagár változás, infláció, többletmunka, különleges körülmények, anyagkezelés stb.)
2. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK:
2.1. Beruházás kezdésének időpontja: 2017.10.04.
2.2. Beruházás befejezésének időpontja: 2018.11.15.
2.3. A befejezési időpontnál korábbi teljesítést Megrendelő elfogad.
3. VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI
3.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ajánlattételi felhívása,
ajánlattételi dokumentációja, költségvetési kiírás, nyertes pályázati műszaki tartalma alapján a beruházást megvalósítja.
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3.2. Vállalkozó kötelezettsége a szerződés tárgyát a jelen szerződésnek megfelelően, az
abban szabályozottak, valamint a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, magyar és Európai Uniós előírások és szabványok szerint műszakilag és minőségileg
kifogástalan kivitelben, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, I. osztályú minőségben, a teljesítési határidőre kivitelezni.
3.3. Vállalkozó köteles gondoskodni a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, berendezések, eszközök, felhasználásához, behozatalához szükséges engedélyek, tanúsítványok beszerzéséről, esetleges honosításáról.
3.4. Vállalkozó vállalja, hogy a teljeskörű teljesítéshez szükséges kivitelezési munkákra a jelen szerződés megkötéséig építési, szerelési felelősségbiztosítási szerződést
köt, és az erre vonatkozó dokumentumot bemutatja Megrendelőnek.
3.5. A munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót és abban
az átadás-átvételt - az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével rögzíteni kell.
3.6. Vállalkozó köteles felelős műszaki vezetőt foglalkoztatni. A helyszínen tartózkodó
műszaki vezető képviseli Vállalkozót jelen beruházással kapcsolatos ügyekben.
3.7. Vállalkozó köteles a felelős műszaki vezetőt a hatóság felé bejelenteni, és a munkát a munkaterület átadásától számított 8 napon belül megkezdeni.
3.8. Amennyiben szükséges Vállalkozó köteles a szerződés teljesítéséhez szükséges, az
általa végzett kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó hatósági engedélyek beszerzésére és az illetékes hatóságok, szervek felé a bejelentési kötelezettségei teljesítésére.
3.9. A munkaterület átadása után a Vállalkozó folyamatosan gondoskodik arról, hogy a
munkaterületen mindenkor betartásra kerüljenek az általános és az adott helyen érvényesülő tűz, vagyon, baleset- és munkavédelmi előírások.
3.10. Vállalkozó az általa leszállított anyagok lerakásáról, biztonságos tárolásáról és
őrzéséről, a teljes kárveszély viselése mellett maga köteles gondoskodni.
3.11. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és
utasítást az építési naplóban kötelesek egymással közölni. Vállalkozó köteles a
Megrendelő és a megbízottja számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz
szükséges adatokat, felvilágosítást megadni.
3.12. Vállalkozó feladatát képezi a kivitelezés során keletkező hulladékok, rendszeres elszállítása, és a hatósági előírásoknak megfelelő lerakóhelyen történő lerakása,
annak dokumentálása, továbbá az építési területen az anyagmozgatási és takarítási
feladatok elvégzése.
3.13. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését
veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős.
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3.14. A Vállalkozó jogosult a – amennyiben ajánlatában megjelölte – alvállalkozókat
alkalmazni. Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles
az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a
szerződés teljesítésében. Alvállalkozói kör módosulása esetén a Megrendelő előzetes hozzájárulása, valamint a Kbt. előírásainak betartása szükséges.
3.15. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének
65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
3.16. Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna.
3.17.

Vállalkozó sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesít.

4. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
4.1. Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületet alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. A felvonulási területeket Megrendelő a jelen vállalkozási szerződés aláírását követő munkanapon bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére.
4.2. Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít a kivitelezési munkák folyamatos ellenőrzése céljából, aki ellenőrizni köteles, hogy a munkavégzés a költségvetésnek és a nyertes ajánlatnak megfelelően történik-e.
4.3. A Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr a munkák teljes folyamatában
elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések betartását.
4.4. Műszaki ellenőr javaslata alapján a teljesítést Megrendelő igazolja.

5.

A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

5.1. Késedelmi kötbér: amennyiben a nyertes ajánlattevő a beruházást a szerződésben foglalt határidőig neki felróható okból nem teljesíti, a nyertes ajánlattevő minden megkezdett késedelmes nap után …………..Ft összegű (az ajánlatában vállalt mértékű)
késedelmi kötbért köteles fizetni, maximum a vállalási összeg nettó 20%-ig
5.2. Jótállási biztosíték: a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka
Kbt. 134.§(3) bekezdés szerint, amelynek mértéke a nettó ajánlati ár tartalékkeret nélküli összegének 5%-a, mely a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában felsorolt bármelyik formában teljesíthető) a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjáig.
5.3. Teljes körű jótállás: ajánlattevőnek a kivitelezett munkákra legalább 24 hónap (vagy
az ajánlatában vállalt mértékű) teljes körű jótállást kell vállalnia.
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6. KAPCSOLATTARTÁS
A szerződő feleknek ki kell jelölniük képviselőiket a szerződés tárgyát képező munka
tekintetében. A képviselő jogosult eljárni megbízója nevében a szerződés tárgyát képező munkát érintő összes ügyben.
Megrendelő képviselője:
Neve: Alszegi Zoltán
Címe: 6500 Baja, Szent Antal u. 29. 1/3.
Telefon: 06 79/472-088
Műszaki ellenőr:
Neve: Arkett Kft.
Címe: 6347 Érsekcsanád, Béke tér 1.
Telefon: 06 20/992-5542
Vállalkozó képviselője:
Neve:
Címe:
Telefon:
Felelős műszaki vezető:
Neve:
Címe:
Telefon:
Szerződő felek részéről fenti személyek jogosultak az építési naplóba bejegyzést tenni.
7. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK:
7.1. Ajánlattevő előlegként a Kbt. 135.§.(7) bekezdése alapján az áfa nélkül számított beruházási összeg 5%-át biztosítja. Az előleg kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerinti határidőben történik.
7.2. Ajánlattevő 1 db előlegszámla 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult, a szerződésben rögzített műszaki tartalom 25% (1. részszámla), 50% (2. részszámla), 70% (3. részszámla) illetve 100% készültség elérése esetén. A végszámla a
sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be.
7.3. Vevő a számlát átutalással egyenlíti ki, a kézhezvétel napját követő, 15 napos fizetési
határidővel.
7.4. A Kbt. 135. § (3) bekezdése értelmében amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a
teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe az ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 32/A.§-aiban foglalt szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket.
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7.4.1. Vállalkozó legkésőbb a teljesítés/részteljesítés elismerésének időpontjáig köteles
nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
7.4.2. Vállalkozó legkésőbb a teljesítés/részteljesítés elismerésének időpontjáig köteles
nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként
mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;
7.4.3. Vállalkozó a teljesítés/részteljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a
számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés
mértékét;
7.4.4. A számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az Önkormányzat tizenöt napon belül átutalja Vállalkozónak.
7.4.5. Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött
szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
7.4.6. Vállalkozó átadja a 7.4.5. pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az
alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az Önkormányzatnak.
7.4.7. Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az Önkormányzat tizenöt napon belül átutalja Vállalkozónak, ha ő az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítette (amennyiben releváns)
7.5. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.
7.6. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62.§(1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a
nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó
köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajánlatkérő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143.§(3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíteni.
8. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
8.1. A munka befejezéseként Szerződő felek műszaki átadás-átvételi eljárást tartanak,
melyről jegyzőkönyvet vesznek fel.
8.2. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele a hiánymentesség, valamint az építmény, illetve beépített rendszerek és berendezések rendeltetésszerű használatra való alkalmassága, illetve a használatbavételi engedély kiadásához előírt műszaki készültség.
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8.3. A műszaki átadás-átvétel tartalma maximum 3 munkanap lehet. Az átvétel lezárásának feltétele a hiba- és hiánymentes teljesítés.
8.4. A megrendelő által kifogásolt hibákat Vállalkozó köteles megszüntetni 8 napon belül.
8.5. Amennyiben a Vállalkozó a hibajegyzékben szereplő munkákat nem végzi el, a hiányosságokat nem pótolja, úgy Megrendelő jogosult ezen munkák Vállalkozó költségén való elvégeztetésére.
8.6. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt,
amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.
9. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE
A szerződés módosítása, felek egyező akarata esetén kizárólag írásban lehetséges, és a
módosításra a Kbt. 141.§-ában foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni.
10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
10.1.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
10.2.
A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során közöttük felmerült
vitás kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén fordulnak a bírósághoz. Jogvita esetére Megrendelő
székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki szerződő felek.
Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenbe megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Mellékletek:
1. sz. melléklet: Árazott költségvetések
2. sz. melléklet: Műszaki ütemterv az építési munkálatokra
Vaskút, 2017. ………………..
……………………………………
Megrendelő
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IV.

Iratminták

Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő (az iratmintában
szereplő adatokat teljes körűen tartalmazó) más okirat is mellékelhető

Dokumentum megnevezése
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

felolvasólap
nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) pontjának
megfelelően
nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) pontja alapján
nyilatkozat kizáró okokról a Kbt. 62.§.
(1) k) kb) pontja szerint a 321/2015
(X.30.) Kormányrendelet 17.§. (1)
alapján
nyilatkozat kizáró okokról a Kbt.67.§.
alapján
Nyilatkozat árbevételről
nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) pontjának
megfelelően
Nyilatkozat biztosíték rendelkezésre
bocsátásáról a Kbt. 134.§. (5) alapján
nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról a
Kbt. 66. § (4) bekezdés alapján
Nyilatkozat az előírt alkalmassági
feltételek megvalósulásáról
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FELOLVASÓLAP
Vaskúton belterületi járdák felújítása

Vaskút Nagyközségi Önkormányzat
6521 Vaskút, Kossuth L. u.90..
Tisztelt Ajánlatkérő!
A közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján „Vaskúton belterületi járdák felújítása”
tárgyú a Kbt. 115.§. szerinti közbeszerzési eljárás keretében az Ajánlattételi Felhívásban és dokumentációban rögzítetteket megvizsgáltuk, elfogadjuk és ajánlatot teszünk az Ajánlattételi Felhívásban és a
dokumentációban részletezett beruházásra, az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott feltételeknek
megfelelően, a felolvasólapon szereplő ajánlati áron.
Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk, hogy a beruházást az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott
időben, az ott előírt módon és minőségben teljesítjük. Az Ajánlattételi Felhívásban meghatározottak
szerint 30 napig tartjuk az ajánlatunkat, az abban foglaltak eddig az időpontig ránk nézve kötelező érvényűek.

Az ajánlat főbb, ismertetésre kerülő adatai:
Ajánlattevő neve: ……………………………………………………………………………….
székhelye: ……………………………………………………………………………………….
levelezési címe: …………………………………………………………………………………
tel/fax: …………………………………………………………………………………………..
e-mail: …………………………………………………………………………………………..
A közbeszerzésre kijelölt személy neve és telefonszáma:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Nettó ajánlati ár (forint): …………………………………….…….…………………….…Ft
Többlet jótállás (24 hónapon felül):……...……………...……..…………………………..hó
Vállalt késedelmi kötbér: (minimum:100.000 Ft/nap)…..………..…………….…………Ft
Kelt: ………………………..

_______________________
cégszerű aláírás

Megjegyzés!
Az adatlapon szereplő információ bontáskor ismertetésre kerül, a tartalomjegyzék mögé kérjük lefűzni az ajánlatban.
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2.sz. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
„Vaskúton belterületi járdák felújítása” tárgyú közbeszerzés keretében

A nyilatkozattevő cég
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
 az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem:
1.)Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott
közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak feltételeit. Kijelentjük, hogy
amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az ajánlattételi felhívásban és a
kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban foglalt építési beruházást az ajánlatunkban
meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük.
2.) Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az
ajánlattételi dokumentáció vagy bármely egyéb közbeszerzési dokumentum feltételével, akkor
az ajánlatunk érvénytelen.
3.) Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek
nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük az
ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint az ajánlatunkban lefektetettek szerint.
4.) Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye
nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen
felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés
teljesítése során.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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3.sz. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján
„Vaskúton belterületi járdák felújítása” tárgyú közbeszerzés keretében

A nyilatkozattevő cég
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
 az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a
megkötendő szerződés teljesítéséhez az alábbi munkarészek, tevékenységek elvégzésére kíván
alvállalkozót igénybe venni:
A közbeszerzés alábbi része(i), tekintetében kívánunk alvállalkozót igénybe venni:
………...………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Az ajánlat beadásakor az alábbi alvállalkozók ismertek:
Alvállalkozó megnevezése:……………………………………………………………………
székhelye:………………………………………………………………………………………
a rész amelyikbe bevonásra kerül………………………………………………………………
(sorok bővíthetők)

vagy
2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a
megkötendő szerződés teljesítéséhez nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
(*Kérjük a megfelelő rész (1.) vagy 2.)) kitöltését.)

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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4.sz. Nyilatkozat kizáró okokról a Kbt. 62.§. (1) k) kb) pontja szerint a 321/2015 (X.30.)
Kormányrendelet 17.§. (1) alapján

„Vaskúton belterületi járdák felújítása” tárgyú közbeszerzés keretében
A nyilatkozattevő cég
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
 az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő

1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk olyan
cégnek minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk olyan
cégnek minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, ezért nyilatkozom, hogy
a) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. §
r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó
lakóhelye:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
vagy
b) a szervezetnek a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges
tulajdonos nincsen.
(*Kérjük a megfelelő rész 1.) vagy 2.), illetőleg a 2.) a) vagy b) kitöltését.)
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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5. sz. Nyilatkozat kizáró okokról a Kbt. 67.§. alapján

„Vaskúton belterületi járdák felújítása” tárgyú közbeszerzés keretében
A nyilatkozattevő cég
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
 az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy velünk szemben a
közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62.§. (1) bekezdés g)-k) és m) valamint q)
pontjaiban foglalt kizáró okok nem állnak fenn.
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§. (1) bekezdés g)-k) és m) valamint q)
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetőleg az alkalmasság igazolás érdekében
más szervezetet.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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6.sz. Nyilatkozat árbevételről

„Vaskút belterületi járdák felújítása” tárgyú közbeszerzés keretében
A nyilatkozattevő cég
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
 az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általam képviselt
cég általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele:
2013-ban………………MFt,- (ebből közbeszerzés tárgya szerinti)…………………….MFt,2014-ban………………MFt,- (ebből közbeszerzés tárgya szerinti)…………………….MFt,2015-ban………………MFt,- (ebből közbeszerzés tárgya szerinti)…………………….MFt,-

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

……………………………………….
cégszerű aláírás

Beke Emese
felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
00860

6500 Baja
Varsa u.5.
ebeke01@gmail.com
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7. sz. Nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bekezdésében foglaltakra

„Vaskúton belterületi járdák felújítása” tárgyú közbeszerzés keretében

A nyilatkozattevő cég
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
 az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy
I./ az alkalmassági követelményeknek való megfelelés céljából más gazdasági szervezet
kapacitására:
a) nem támaszkodunk
vagy
b) támaszkodunk
II./ Amennyiben az ajánlattevő alkalmassága igazolása érdekében más szervezet kapacitására
támaszkodik úgy az alábbi nyilatkozatot is ki kell töltenie:
A felhívás vonatkozó pontja, az előírt alkalmassági kritérium megjelölésével

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet neve, székhelye

1.
2.
Amennyiben a bevont szervezet műszaki- szakmai alkalmasságot igazol:
A Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell csatolni a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A nyilatkozatnak azt is kell tartalmaznia, hogy a kapacitásait felajánló szervezet valósítja meg azt az építési beruházás részt, amelyhez e kapacitásait felajánlotta.

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

Beke Emese
felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
00860

6500 Baja
Varsa u.5.
ebeke01@gmail.com

29 / 31

8.sz. Nyilatkozat biztosíték rendelkezésre bocsátásáról
a Kbt. 134.§. (5) pontja alapján

„Vaskút belterületi járdák felújítása” tárgyú közbeszerzés keretében

A nyilatkozattevő cég
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
 az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy cégünk vállalja a
vállalkozási szerződében előírtak szerint a teljesítési és a jótállási biztosítékoknak az előírt
határidőre történő rendelkezésre bocsátását Megrendelő részére.

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

……………………………………….
cégszerű aláírás

Beke Emese
felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
00860

6500 Baja
Varsa u.5.
ebeke01@gmail.com
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9.sz. Nyilatkozat a Kbt. 66.§. (4) pontja szerinti besorolásról

„Vaskút belterületi járdák felújítása” tárgyú közbeszerzés keretében

A nyilatkozattevő cég
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
 az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a kis- és
középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.) 3. §-a értelmében vállalkozásunk
□ mikrovállalkozás
□ kisvállalkozás
□ középvállalkozás
□ nem tartozik a Kkvt. hatálya alá

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

Beke Emese
felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
00860

6500 Baja
Varsa u.5.
ebeke01@gmail.com
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10.sz. Nyilatkozat az előírt alkalmassági feltételek teljesüléséről

„Vaskút belterületi járdák felújítása” tárgyú közbeszerzés keretében

A nyilatkozattevő cég
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
 az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy a fenti tárgyú eljárás felhívásában előírt valamennyi pénzügyi- gazdasági és műszaki- szakmai alkalmassági feltételeknek
maradéktalanul megfelel, amit az Ajánlattevő, az Ajánlatkérő a Kbt. 69.§-ban foglaltak szerinti
felhívására, az eljárás megindító felhívásban előírtak szerint igazolni fog.

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

……………………………………….
cégszerű aláírás

Beke Emese
felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
00860

6500 Baja
Varsa u.5.
ebeke01@gmail.com

