„Oroszlányi Zagytér 2. és 4. számú kazettája rekultivációs munkáinak előkészítő
szakasza, III/1. ütem”
TÁRGYÚ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

A KBT. 115. § (1) BEKEZDÉSE SZERINTI KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
(SEGÉDLET AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ)
A közbeszerzési dokumentum segédlet a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvényben előírt követelmények teljesítéséhez, de tartalma önmagában nem pótolja a
törvényi előírásokat.

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról szóló 46/2015.
(XI. 2.) MvM rendelet 6. § (1) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve:

2018. május

I. FEJEZET
MŰSZAKI LEÍRÁS
(külön mellékletben csatolva)

II. FEJEZET
TÁJÉKOZTATÁS

AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
A jelen közbeszerzési eljárás felhívása közvetlenül kerül megküldésre az ajánlattevők
részére.
Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen dokumentum mellett a felhívás és a
Kbt., valamint a kapcsolódó rendeletek előírásainak ismerete is szükséges az érvényes
ajánlattételhez. Ajánlatkérő a jelen dokumentum elkészítésekor nem tűzte célul a Kbt. által
meghatározott fogalmak, eljárási cselekmények, valamint a felhívásban meghatározottak
megismétlését. Amennyiben a felhívás és a dokumentáció között ellentmondás van, a
felhívás az irányadó.
ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATOK ELKÉSZÍTÉSÉVEL, BENYÚJTÁSÁVAL ÉS
ÉRTÉKELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatosan az általa használt egyes
fogalmakkal kapcsolatban – azok egyértelműsítése érdekében – az alábbiakat érti.
1) Kbt.:a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
2) Art.: az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
3) Cégszerű aláírás: ajánlatkérő cégszerű aláírásként a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti cégszerű
aláírást fogadja el. Ajánlatkérő a cégszerű aláírással egyenértékűnek fogadja el az olyan
személy aláírását, akit az adott dokumentum aláírására a cégjegyzésre jogosult személy
meghatalmazott.
4) Ajánlattevő általi felelős fordítás: a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerinti, az ajánlattevő
által készített vagy becsatolt, a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokra
vonatkozó fordítás.
5) Gazdasági szereplő: a Kbt. 3. § 10. pontjában meghatározott fogalom.
AZ ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
1)

2)

3)

A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Kbt. szabályai szerint kerül sor. Az eljárás a
Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás, mely a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben
irányadó szabályainak a 115. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával kerül
lefolytatásra a Kbt. Harmadik része szerint.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen dokumentáció kiadásával
ajánlatkérőnek nem célja a felhívásban, a Kbt.-ben, valamint az egyéb jogszabályokban
foglalt rendelkezések megismétlése. Erre tekintettel a jelen dokumentáció kizárólag a
felhívással és a vonatkozó jogszabályokkal (elsősorban a Kbt.-vel) összhangban
értelmezendő.
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.

4

4)

5)

6)
7)
8)

9)

Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette a
felhívásban és dokumentációban tett előírásokat, különösen, de nem kizárólagosan a
műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben tett előírásokat. A közbeszerzési
eljárás fajtájára tekintettel a benyújtott ajánlatnak maradéktalanul meg kell
felelnie a műszaki leírás feltételeinek, eltérés esetén az ajánlat érvénytelen.
Amennyiben a benyújtott ajánlat olyan feltételt tartalmaz, amely ellentétes a
szerződéses feltételekben meghatározottakkal, az ajánlat érvénytelen. Azonban a
hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan
nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati
árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny
eredményét és az értékeléskor [Kbt. 69. § (3) bekezdése] kialakuló sorrendet nem
befolyásolja.
A közbeszerzési dokumentum dokumentummintákat tartalmaz annak érdekében, hogy
az érvényes ajánlattételt megkönnyítse az ajánlatkérő. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők
figyelmét, hogy ajánlatkérő nem teszi kötelezővé az általa meghatározott
dokumentumminták alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlattevőknek. Javasoljuk
az ajánlattevőnek, hogy a dokumentumminták helyességét minden esetben ellenőrizzék.
Amennyiben az ajánlattevő a dokumentumminta mellőzésével kívánja ajánlatát
megtenni, kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi
és formai megfelelősége érdekében. A dokumentációban szereplő iratminták kitöltése és
benyújtása javasolt, de az Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot
tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja Ajánlatkérő, amennyiben az alkalmas az
Ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy
hiányának megállapítására.
Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez szükséges dokumentumokat és
igazolásokat, az ajánlat érvényességének egyértelmű megállapításához szükséges
tartalommal ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa.
A kért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk
következménye az ajánlat érvénytelenné minősítése lehet.
Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés
magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az
ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az idegen nyelvű iratokat felelős magyar fordításban
is csatolni kell az ajánlatban. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti,
amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik,
hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a
helyességéért az ajánlattevő a felelős.
A jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő az általa megküldeni kívánt
dokumentumokat elsődlegesen elektronikus úton hozzáférhetővé teszi a közbeszerzési
dokumentumok között a www.ekr.gov.hu címen. A Kbt. 41. § (2)-(3) és (5) bekezdése
csak abban az esetben alkalmazandó, ha az elektronikus úton történő kapcsolattartás
az EKR rendeletben foglaltak szerint nem kötelező. Ahol a Kbt. kifejezetten faxon vagy
elektronikus úton történő kapcsolattartási módot ír elő, a faxon történő kapcsolattartás
csak akkor alkalmazható, ha az elektronikus úton történő kapcsolattartás az EKR
rendeletben foglaltak szerint nem kötelező. Amennyiben jogszabályi előírás nem ír elő
kötelezően alkalmazandó formát, Ajánlatkérő jogosult az általa megküldeni kívánt
dokumentumokat fax vagy e-mail (Kbt. 41. §) útján megküldeni 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.
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10) Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet
vagy - az ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében - a gazdasági
szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő
szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel
és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem
alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell
tekinteni.
11) A benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő
megbizonyosodott a felhívásban és dokumentációban megadott, illetve a szerződéstervezetből ésszerűen következő feladatokra vonatkozó szerződéses ár helyességéről és
elégséges voltáról, valamint arról, hogy ajánlatuk végösszege fedez minden a
dokumentációban, valamint az ennek részét képező szerződés tervezetben foglalt
kötelezettséget és feladatot, ami a munka elvégzéséhez szükséges.
12) Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet
vagy - az ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében - a gazdasági
szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő
szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel
és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem
alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell
tekinteni.
A KBT. 73. § (5) BEKEZDÉSE SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS
1)

2)

3)

A Kbt. 73. § (4) bekezdésére tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi,
szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően
alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési
Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére
bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a
Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről.
A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről,
amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4)
bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön
információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban
feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti
követelményeknek.
A fenti előírásra tekintettel Ajánlatkérő az alábbiakban megadja azoknak a szervezeteknek
(hatóságoknak) a nevét és elérhetőségét, amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat:

3.1.1. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Cím
2800 Tatabánya, Bárdos L. u.2.
E-mail

foglalkoztatas@komarom.gov.hu

Telefon

+36 (34) 513-580

Fax

+36-(34) 323-159

Illetékesség

Komárom-Esztergom megye

3.1.2. NAV Komárom-Esztergom Megyei Regionális Adó, - és Vámigazgatósága
Tatabányai Központi Ügyfélszolgálat
2800 Tatabánya, Komáromi út 42. - Telefon: +36 (34) 519-800 - Fax: +36 (34)
519-817
NAV Általános Tájékoztató Rendszer
(hétfőtől csütörtökig 8.30-16 óráig, pénteken 8.30-13.30 óráig)
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Telefon:
Telefon:
Telefon:
Telefon:
Telefon:

06-40-42-42-42
06-20-33-95-888,
06-30-33-95-888,
06-70-33-95-888
külföldről: +36-1-250-9500

NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszer
(hétfőtől csütörtökig 8.30-16 óráig, pénteken 8.30-13.30 óráig)
A rendszer a TEL adatlap kitöltése és beküldése után, csak ügyfélazonosító számmal
használható.
Telefon: 06-40-20-21-22
Telefon: külföldről: +36-1-441-9600
3.1.3. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, Tatabányai Járási Hivatala,
Környezet, Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztály
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Telefon: (34) 795-888; (34) 517-194
E-mail: kornyezetvedelem@komarom.gov.hu
3.1.4. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
2800 Tatabánya, Bárdos L. u.2.
E-mail: titkarsag.kem@kdr.antsz.hu
Telefon: (34) 512-720
Fax: (34) 309-449
3.1.5. Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős
Államtitkárság Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10. Telefonszám: 06-1-795-54-78
e-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu
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A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM ÁTVÉTELÉNEK TELJESSÉGE, PONTOSSÁGA
1)

2)

3)

A közbeszerzési eljárás során – amennyiben az nem az elektronikus közbeszerzési
rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kerül megküldésre - valamennyi levelezésre
kérjük feltüntetni az alábbi információkat:
— Vértesi Erőmű Zrt.
— „Oroszlányi Zagytér 2. és 4. számú kazettája rekultivációs munkáinak
előkészítő szakasza, III/1. ütem”
— a dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, telefonszáma, faxszáma és e-mail
címe
A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az
ajánlatkérőt felelősség nem terheli.
A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A közbeszerzési
dokumentum rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentáció elektronikus úton, a
www.ekr.gov.hu oldalról tölthető le. A közbeszerzési dokumentum átvételét/elérését a
dokumentációban
található
átvételi
elismervény
visszaküldésével,
a
kozbeszerzes@ratkynet.hu elektronikus levélcímen kell igazolni, az ajánlattételi határidő
lejártáig. A dokumentáció elérésének visszaigazolása az eljárásban való részvétel, azaz
az ajánlattétel feltétele. A dokumentáció átvételének visszaigazolását a lebonyolító
e-mailen visszajelzi. Amennyiben a visszajelzés 2 munkanapon belül nem történik
meg, kérjük, hogy ezt jelezzék, az esetleges technikai probléma miatti
félreértések elkerülése érdekében! A dokumentációban elhelyezett ajánlati
adatlapokat, formanyomtatványokat, stb. értelemszerűen kitöltve kell az ajánlatban
elhelyezni. Nem kell az ajánlatba elhelyezni a (kizárólag technikai segítségnyújtás
céljára szolgáló) dokumentum előlapokat, valamint azokat a dokumentumokat, amelyek
ebben az eljárásban a beadott ajánlat tartalma tekintetében nem alkalmazhatóak, illetve
értelmezhetőek. Ajánlattevőnek a Kbt-ben, a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban, a
felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek
megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy elegendő, ha a
dokumentációt ajánlattevőnként egy (közös) ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozó veszi át. Az ajánlatban csatolni kell a dokumentáció átvételi
elismervényének megküldését igazoló dokumentum másolati példányát és a kitöltött
átvételi elismervény másolati példányát.
A dokumentációt átvevő felelős azért, hogy ellenőrizze a dokumentáció teljes átvételét.
Ajánlatkérőnek semmilyen kifogást nem áll módjában elfogadni, melynek az indoka,
hogy a dokumentációt átvevő elmulasztotta a dokumentáció valamely részének
átvételét. Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a jelen dokumentáció részét
képezi
–
az
ÚTMUTATÓ,
a
SZERZŐDÉS
TERVEZET,
valamint
a
NYILATKOZATMINTÁKON kívül – az ajánlatkérő által elkészített MŰSZAKI LEÍRÁS is.
AZ AJÁNLAT MÓDOSÍTÁSA

1)
2)
3)

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja (vagy vonhatja vissza)
ajánlatát.
A Kbt. 55. § (7) bekezdése az EKR-ben lefolytatott eljárások tekintetében azzal az
eltéréssel alkalmazható, hogy az ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az új
ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.
Amennyiben ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejárta után módosítja, vagy
visszavonja az ajánlatát, az a Kbt. 81. § (11) bekezdése szerinti ajánlati kötöttség
megsértésének tekintendő, melynek következménye az ajánlat érvénytelenné
nyilvánítása.
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A KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
1)

A Kbt. 114. § (6) bekezdés, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján bármely
gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő
ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban
írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet. Ajánlattevők az ajánlati felhívással és a
dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be
az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően, az ajánlattételi elhívás 1. pontban megjelölt
helyen, faxon vagy elektronikus úton eljuttatva, feltüntetve az eljárás tárgyát.
2) Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötését követően ő viseli annak
jogkövetkezményeit, amely olyan hiányosságból adódik, melyet ajánlattevőnek a tőle
elvárható szakmai gondosság és körültekintés mellett észlelnie kellett volna, de a
kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett.
3) A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő a felhívásban megadott elérhetőségre
közvetlenül benyújtott vagy postai kézbesítéssel küldött levélben vagy telefaxon (vagy a
Kbt. 41. § (4) bekezdésének megfelelő elektronikus úton) fordulhat kiegészítő
tájékoztatásért az ajánlatkérőhöz, aki az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 3
nappal adja meg a válaszokat.
4) A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket a fentiekben meghatározottak mellett – a
könnyebb feldolgozhatóság érdekében – kérjük szerkeszthető, „*.doc” vagy „*.docx”
formátumban is megküldeni az Ajánlatkérőnek a felhívásban megjelölt e-mail címére.
Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. szabályozása értelmében az
Ajánlatkérő alkalmazottai nem jogosultak az eljárással kapcsolatosan szóban (pl.
személyesen, vagy telefon útján) felvilágosítást adni, erre tekintettel az ilyen módon
érkező megkeresésre az Ajánlatkérő a válaszadást megtagadja.
5) Ajánlatkérő a műszaki leírást és a szerződéses feltételeket érintő esetleges módosítási
javaslatokat nem vár. Kérjük a gazdasági szereplőket, hogy kizárólag a Kbt. 56. §-ának
megfelelő tartalommal, a megfelelő ajánlattétel érdekében, a felhívásban és a
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket. Ajánlatkérő
felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Kbt. 56. §-a alapján az
ajánlatkérőnek nincsen felhatalmazása a Kbt. egyes rendelkezéseivel kapcsolatosan
értelmező tájékoztatást adni. A Kbt., valamint a közbeszerzésekkel összefüggő egyéb
jogszabályok értelmezésével kapcsolatban elsősorban az Igazságügyi Minisztérium,
valamint a Közbeszerzési Hatóság adhat felvilágosítást.
6) Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 10.
napnál később érkezik be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kell
megadnia. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat a
gazdasági szereplőt terheli.
7) Az Ajánlatkérő– a gazdasági szereplők egyidejű értesítése mellett – írásban (fax, e-mail
útján) válaszol a felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatos minden
egyes kérdésre, és a tájékoztatás teljes tartalmát a gazdasági szereplők számára
hozzáférhetővé teszi az Ajánlatkérő url címén, ahonnan a közbeszerzési dokumentum is
elérhető. A kiegészítő tájékoztatás – előzetes telefonos időpont egyeztetése alapján –
teljes terjedelemben megtekinthető az Ajánlatkérő címén.
8) A gazdasági szereplő által feltett kérdések, és az ajánlatkérő által kézbesített kiegészítő
tájékoztatások a dokumentáció részeivé válnak.
9) A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi
információkat:
- Vértesi Erőmű Zrt.
- „Oroszlányi Zagytér 2. és 4. számú kazettája rekultivációs munkáinak
előkészítő szakasza, III/1. ütem”
— a dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, telefonszáma, faxszáma és e-mail
címe
10) Ajánlatkérő helyszíni bejárást, konzultációt nem tart.
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AZ AJÁNLATTÉTELLEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK
1)
2)

3)

A dokumentáció átvételével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban
felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevő által kidolgozott
ajánlatért ellenérték nem igényelhető.
A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (Kbt. 57.
§ (1)-(2) bekezdés). A közbeszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől
függetlenül ajánlattevőnek nincs joga az ajánlatkérővel szemben semmilyen jogcímen az
ajánlat elkészítésével, benyújtásával és a dokumentáció átvételével kapcsolatban
felmerült költségeire vonatkozóan igényt támasztani.
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem
részeiben, az ajánlatot Ajánlatkérőnek a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint legalább öt évig
meg kell őriznie.
KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

1)

2)

3)

4)

A Kbt. 115. § (4) bekezdése alapján az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult
közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem
küldött ajánlattételi felhívást. Közös ajánlattétel eseten az ajánlattételnek meg kell
felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)–(3) bekezdésre.
Be kell csatolni a közös ajánlattevők megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6)
bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá
meg kell adni a közös ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok részaránya
tekintetében.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt
feltételeknek, így különösen:
a) a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Ahol e törvény az
ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő
tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és
indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló
értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek
küldi meg
b) amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [54. §] írja elő, a közös
ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az
ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. §
(4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
c) a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését;
d) a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen
felelnek;
e) az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi
határidő lejárta után változás nem következhet be.
Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag a képviselő
ajánlattevő részére küldi meg a Kbt. által előírt és egyéb értesítéseket, tájékoztatásokat,
felhívásokat. A közös ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt
megfelelően rendezzék. A képviselő ajánlattevő részére kézbesített dokumentumok,
valamennyi közös ajánlattevő részére kézbesítettnek tekintendők. A megfelelő kézbesítés
érdekében az ajánlatban meg kell adni a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra
megjelölt elérhetőségeit.
Felhívjuk a tisztelt közös ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes nyilatkozatok
megtételénél különös figyelmet fordítsanak arra, hogy a nyilatkozatok – amennyiben az
szükséges – valamennyi közös ajánlattevőre kiterjedjenek. Úgyszintén fokozott
figyelemmel járjanak el a kizáró okokra, és egyéb igazolások csatolásakor.
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5)

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

AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ DOKUMENTUMOK
1)

Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően tájékoztatja
az ajánlattevőt, hogy az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, igazolásokat,
nyilatkozatokat kell – lehetőleg az alábbi sorrendben – csatolni:
FORMAI ELVÁRÁSOK
Az ajánlat lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: „Oroszlányi Zagytér
2. és 4. számú kazettája rekultivációs munkáinak előkészítő szakasza, III/1.
ütem” Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig!”
EKR rendszerben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni
TARTALMI ELVÁRÁSOK
Ajánlati adatlap (felolvasólap) szerepeltetni kell az eljárás tárgyát, az ajánlattevő
adatait, valamint az értékelési szempont szerinti adatokat
Tartalomjegyzék (oldalszámozott)
Cégszerűen aláírt nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint
EKR rendszerben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni
Cégszerűen aláírt nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint
Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása
KIZÁRÓ OKOK
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön) az
ajánlatban a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. r.) 17. § (1)
bekezdése alapján egyszerű nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy nem tartozik
az ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára a
Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak
szerint
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése előírtak szerint
Egyéb nyilatkozatok
Ajánlattevő: aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta
(egyszerű másolati példány)
Alvállalkozó, kapacitást biztosító szervezet: aláírási címpéldány vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-minta (egyszerű másolati példány) – (adott esetben)
Gazdasági társaságnak nem minősülő ajánlattevő esetén igazolását annak, hogy az
ajánlatot aláíró személy kötelezettségvállalásra jogosult.
A képviseletre nem jogosult személy által tett nyilatkozat esetén a meghatalmazó(k) és
a meghatalmazott aláírását is tartalmazó szabályszerű meghatalmazás eredeti
példányban.
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontról (a közbeszerzésnek azt a részét
(részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontról (az ajánlattevő által igénybe venni
kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.)
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös Ajánlattevők megállapodását, amelyben
a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
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ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni, továbbá nyilatkoznak a
közbeszerzési eljárásban, továbbá a szerződés teljesítése során képviseletükre jogosult
személy nevéről és elérhetőségéről (adott esetben)
Nyilatkozat a teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról
Nyilatkozat jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról
Nyilatkozat felelősségbiztosítás fennállásáról
Nyilatkozat felelős műszaki vezető rendelkezésre állásáról
Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nyertesség esetén a felhívásban előírt
tartalmú felelősségbiztosítással a szerződéskötés időpontjától a szerződés időtartama
alatt rendelkezni fog.
Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a Kbt. 44. §-a alapján ajánlata egy részét üzleti
titoknak minősíti, és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja
Az üzleti titokká nyilvánítás indoklása
(adott esetben)
Nyilatkozat fordításról
Felelős fordítások (adott esetben)
Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az általa benyújtott fordítások tartalma a fordítás
alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben megegyezik
(adott esetben)
Árazott költségvetés (az elektronikus példányban excel formátumban is)
Indikatív megvalósulási ütemterv havi bontásban, pénzügyi ütemterv
2)

3)

4)
5)

6)

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során
valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum – ha jogszabály eltérően
nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújtható.
Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő
benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál
(különösen a garanciavállaló vagy a kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint
benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti
aláírt példányát kell tartalmaznia. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a
dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy
- amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap
nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata
formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus
űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKRben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az
ajánlatkérő azonban - a 2. pontban leírt eset kivételével - nem követeli meg elektronikus
aláírás alkalmazását.
Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a
nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus
űrlap kitöltése útján kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni.
Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági
kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a
papír alapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan
formában is, ahol a papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus
aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve
gazdasági kamara - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy
bélyegzővel - elektronikusan látta el hitelesítéssel.
Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen
megküldését írja elő, azon a dokumentum EKR rendelet szerinti elektronikus
hozzáférhetővé tételét is érteni kell.
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7)

Kérjük a tisztelt ajánlattevőket, hogy az ajánlathoz ne csatoljanak olyan
dokumentumo(ka)t, amely(ek)nek csatolását a jogszabályok, vagy az ajánlatkérő nem
írta elő (pl.: prospektus, ismertető, aláírt szerződéstervezet). Amennyiben ajánlattevő
ilyen dokumentumokat is be kíván nyújtani, úgy ezeket – ha benyújtását feltétlenül
szükségesnek tartja – az ajánlattól elkülönülten tegye az ajánlat mellé. Ajánlatkérő az
ilyen módon elkülönített dokumentumot nem tekinti az ajánlat részének és az ajánlat
elbírálása során nem veszi figyelembe.
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AZ AJÁNLAT PÉLDÁNYAIVAL KAPCSOLATOS FORMAI ELŐÍRÁSOK
1)
2)
3)

4)
5)

6)

Az ajánlatot elektronikus úton szükséges becsatolni a www.ekr.gov.hu oldalon.
Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan
beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az
ajánlattevő által tett hibakiigazításokat. Az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró
személy(ek)nek, vagy az arra meghatalmazott személy(ek)nek a kézjegyükkel kell
ellátnia/ellátniuk a közbeiktatás, törlés vagy átírás dátumának feltüntetésével.
Ajánlatkérő kéri az ajánlatkérőket, hogy az elejére tartalomjegyzéket csatoljon, mely
alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás,
nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevő – konzorcium
esetén konzorciumi tag –, magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni és az
ajánlattevőnek, alvállalkozónak nyilatkoznia kell arról, hogy a fordítás tartalma az
eredetivel megegyezik.
Az
elektronikus
példánynak
AcrobatReader
programmal
olvasható,
PDF
kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó
nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie.
BONTÁSI ELJÁRÁS RÖVID BEMUTATÁSA

1)
2)
3)

4)

5)

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát
követően, kettő órával később kezdi meg.
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás
időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti
adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a
tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére
elérhetővé teszi.
Az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését
támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan
a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán [EKR rendelet 22. § (2)
bekezdés] az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző
huszonnégy órában összesen legalább százhúsz percig, vagy
b) - anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna üzemzavar folytán [EKR rendelet 22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi határidő alatt
folyamatosan legalább huszonnégy óráig
nem elérhető.
Az ajánlatok felbontásáról és az adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet
készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.
IRÁNYADÓ IDŐ

A felhívásban és a dokumentációban meghatározott valamennyi időpont közép-európai
(helyi) idő szerint értendő.
AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE
1)
2)
3)

Ajánlatkérő az ajánlatokat a III. fejezetben megadott bírálati szempont szerint [Kbt. 76.§
(2) bekezdés c) pont] bírálja el.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az összes felmerülő adót, közterhet, illetéket stb.
Az ajánlattevőnek részletes árajánlatot kell tennie a részletes árajánlat kitöltésével,
melyet a dokumentáció tartalmaz. A felolvasólapon a részletes ajánlat nettó és ÁFÁ-val
növelt végösszegét kell feltüntetni az „Összesített ajánlati ár” rovatban. Az ajánlati árnak
minden, a szerződésszerű teljesítés érdekében, valamint a Műszaki leírásban foglaltak
szerint felmerülő költséget magában kell foglalnia. Az ajánlati árat magyar forintban
(HUF), nettó értékben, pozitív egész számokban kell megadni.
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4)

5)

6.

7.

Árfolyamok: A különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati felhívás
feladásának
napján
érvényes
Magyar
Nemzeti
Bank
által
meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmazni.
Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek árbevételi adatok átváltása esetén az adott naptári év utolsó napján, míg
referencia adatok átváltása kapcsán annak (vég)teljesítése, egyéb esetben az eljárást
megindító felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
Amennyiben valamely devizát az MNB nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját
központi bankja által az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes
árfolyamon számított EUR ellenérték a mértékadó.
Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az
átszámítást külön, aláírt lapon, a nem HUF összegeket tartalmazó okiratok mögé kell
csatolni.
Ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az
ajánlatkérő a dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra
hivatkozik, minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, ajánlatot a dokumentációban előírt, „vagy az azzal
egyenértékű” – a dokumentációban szereplő műszaki paraméterei tekintetében –
termékre lehet tenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján.
Az egyenértékűség fennállásának igazolása az Ajánlattevő feladata és felelőssége, az
egyenértékűség hitelt érdemlően csak a megajánlott termékre vonatkozó objektív adatok
és független mérések, érvényes tanúsítványok csatolása esetén tekinthető igazoltnak.
Ajánlattevő köteles a termékek vonatkozásában nyilatkozatot benyújtani arra
vonatkozóan, hogy az mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és dokumentációban
előírtaknak.
Ajánlattevő a nem azonos, de egyenértékű termek megajánlása esetében köteles
nyilatkozni arról, hogy a megadott,- és az azzal egyenértékű termék közötti
különbségből eredő minden kockázatot és annak valamennyi, Ajánlattevőnél és
Ajánlatkérőnél felmerülő mindennemű többletköltségét Ajánlattevő viseli.
Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező
dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az
ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő - ha azt nem
tartja szükségesnek - nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell
tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat
részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai
követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, ez
nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az
érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó
szabályaira figyelemmel kell eljárni.
Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező
dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb
okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az
ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére.
Az ajánlatkérő - ha a közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem rendelkezik csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni
az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata
alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt
úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna
be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása
igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása,
amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési
eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a
gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást
kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg,
hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban
benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás
adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás
céljára állították ki.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn vagy részvételre jelentkezőn
kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó,
kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8)
bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban, vagy több szakaszból álló
eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni kell - az ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton
teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
A Kbt. 71. § (11) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha az ajánlatkérő
az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel - a hiba és a javítandó érték,
valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével -, felhívja az
ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az
ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen
meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített
ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. Ha a
számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan
teljesítették, az ajánlat érvénytelen.
Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében
foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez,
amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem
orvosolható.
Ha az ajánlattevő által, vagy más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által
elvégezhető eljárási cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás vagy
árindokolás megadására, vagy az előzetes vitarendezés kezdeményezésére
rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar [EKR rendelet 22. § (2) bekezdés]
következik be, és a vonatkozó határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR
helyreállítását követően kevesebb, mint kettő óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR
működésének helyreállítását követően tizenkét órán belül megtett eljárási
cselekményeket határidőben teljesítettnek elfogadni.
Nem követ el jogsértést az ajánlatkérő akkor, ha a Kbt.-ben vagy végrehajtási
rendeletében valamely eljárási cselekményre meghatározott határidőt azért mulaszt el,
mert az EKR üzemzavara [EKR rendelet 22. § (2) bekezdés] nem teszi lehetővé az adott
cselekmény határidőben történő teljesítését. Ebben az esetben az ajánlatkérő az EKR
működésének helyreállítását követően haladéktalanul köteles az elmulasztott
cselekmény teljesítésére.
Mindenféle, a felhívásban és a dokumentációban (Szerződés tervezetben)
foglaltakkal ellentétes, vagy azoknak nem megfelelő, értékelési részszemponttal,
vagy a szerződés teljesítésével kapcsolatos ajánlattevői kikötés (különösen, de
nem kizárólagosan az ajánlati ár milyen valuta árfolyam mellett érvényes, vagy az
ajánlat a felhívástól eltérően meddig érvényes, a jótállás terjedelmének eltérő
korlátozása) az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.
A SZERZŐDÉSKÖTÉS MÓDJA

Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével az összegezés megküldését követően felveszi a
kapcsolatot a szerződéskötéshez szükséges további teendők és információk megadása
érdekében.
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III. FEJEZET
A MÓDSZER (MÓDSZEREK) ISMERTETÉSE, AMELLYEL AZ AJÁNLATKÉRŐ MEGADJA
AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 17. PONTJA SZERINTI PONTHATÁROK KÖZÖTTI
PONTSZÁMOT
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A MÓDSZER (MÓDSZEREK) ISMERTETÉSE, AMELLYEL AZ AJÁNLATKÉRŐ MEGADJA
AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 17. PONTJA SZERINTI PONTHATÁROK KÖZÖTTI
PONTSZÁMOT
Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan – különösen
minőségi, környezetvédelmi, szociális – szempontok, amelyek között az ár vagy
költség is szerepel. az alábbi szempontok alapján:

1.
4.

Részszempont
Egyösszegű ajánlati ár
Előteljesítés napokban (minimum 0 nap, maximum
30 nap)

Súlyszám
70
30

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felső határa: 0-10 pont.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az ajánlattételi
felhívás 17. pontja szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
1./ Az ajánlati ár meghatározása
a)

b)

Az ajánlati árat arra tekintettel kell meghatározni, hogy - az általános forgalmi adó
kivételével - tartalmazza a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi díjat,
költséget, adót, vámot és illetéket is, azon felül egyéb díj felszámítására, költség
elszámolására nincs lehetőség
Az ajánlati ár a szerződéskötést követően semmilyen jogcímen nem emelhető.
Az értékelési szempont tekintetében megajánlása alátámasztására ajánlattevőnek a
dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetést kell változatlan
formában kitöltenie (kiadott költségvetés csak a kiegészítő tájékoztatás során az
ajánlatkérő által kiadottak alapján illetve a lentiek figyelembe vételével pontosítható
illetve egészíthető ki, illetve ennek megfelelően kötelesek az ajánlattevők a költségvetést
kiegészíteni illetve pontosítani!) és az ajánlatában csatolnia:
- Amennyiben az ajánlatkérő által kiadott költségvetésben, illetve műszaki leírásban
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás szerepel, az a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt
és Ajánlatkérő természetesen azzal műszakilag egyenértékű dolgot, terméket,
tevékenységet, stb. is elfogad.
- Az egyes tételeknél költségelni kell minden olyan körülményt, mellékmunkát, illetve
anyagot, mely nélkül a munka nem valósítható meg.
- Ajánlattevő köteles minden költségvetési sor reális ajánlattal történő beárazására. A
nulla (0) forinttal árazott költségvetési sorokat (akár az anyag- akár a díjoldalon)
Ajánlatkérő nem fogadja el (kivéve a természetéből fakadóan anyag- vagy
munkadíjat nem tartalmazó kivitelezési feladatokat). A költségvetés kiírástól és a
kiegészítő tájékoztatás keretében feltárásra kerülő kiegészítő tételektől eltérni nem
lehet (kivéve a műszakilag egyenértékű dolgot, terméket, tevékenységet, stb.
megajánlása tekintetében), Ajánlattevő ezeken kívül nem egészítheti ki, vagy nem
csökkentheti a költségvetés műszaki tartalmát.
- A műszakilag egyenértékű dolgot, terméket, tevékenységet, stb. tartalmazó
megajánlás esetén az Ajánlattevő az érintett költségvetési tétel kiírás szerinti
tételszövege mögött köteles feltüntetni a megajánlott egyenértékű dolog, termék,
tevékenység konkrét megnevezését. Ezen túl Ajánlattevő köteles az ajánlatában az
egyenértékűséget is objektív tartalmú dokumentumokkal igazolni.
- Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kikötött díjon felül többletmunka elszámolására nincs
lehetőség!
- A költségvetés csatolása nem változtat a szerződés átalányáras jellegén.
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Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó
ajánlatra (legalacsonyabb egyösszegű nettó ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra
arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a
Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december
21.) 1. számú melléklete A relatív értékelés módszerei 1. Az arányosítás ba) fordított
arányosítás módszere tartalmazza.

A értékelés módszere képletekkel leírva:

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft
Excel programot fog használni a pontszámítás során).
2./ Előteljesítés napokban megadva:
A 2. értékelési szempont vonatkozásában a bírálat módszere a Közbeszerzési Hatóság
útmutatója (amely a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában; 2016. december
21. napján jelent meg) 1. számú melléklet bb) pontja szerinti egyenes arányosítás
módszere.
A legkedvezőbb megajánlást tartalmazó ajánlat a 2. részszempont esetében a 30 nap
(vagy annál kedvezőbb megajánlás) 10,00 pontot kap.
A részszempont vonatkozásában 0 nap megajánlása esetén 0,00 pontot ad Ajánlatkérő.
Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdésére is hivatkozva rögzíti, hogy a bírálat során abban
az esetben is a legkedvezőbbként (36 hónap) meghatározott értéket veszi figyelembe,
amennyiben a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.
Az értékelésmódszere képletekkel leírva:
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ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, vagyis 10,00
Pmin: a pontskála alsó határa, vagyis 0,00
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő
Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során).

17.2. A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
és felső határa: 0-10
17.3. A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlati elem legkedvezőbb szintje:
Előteljesítés napokban: 30 nap
A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlati elem azon szintje, amelynél kedvezőtlenebb az
adott ajánlati elem nem lehet:
Előteljesítés napokban: 0 nap
Amennyiben valamely részszempont esetében valamennyi ajánlat azonos megajánlást
tartalmaz, ezen részszempontra minden ajánlattevő maximális pontszámot kap.
A fenti módszerrel kiszámított pontszámok egész számra kerekítést követően, az adott
bírálati részszemponthoz tartozó súlyszámmal kerülnek beszorzásra, az így kapott pontszám
adja az adott bírálati szempontra vonatkozó pontszámot. A bírálati részszempontokra adott
pontok összege az adott ajánlatra adható összpontszám. Nyertes az, aki a legmagasabb
pontszámot éri el.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ellenszolgáltatást vagy költséget tartalmazó
értékelési szemponton kívüli alábbi értékelési szempontokkal összefüggő ajánlati elemekkel
kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az
annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos
számú pontot ad, azaz a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a
pontszámok meghatározásánál (tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként
meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi elérne ezen értéknél
kedvezőbb):
• Előteljesítés napokban: 30 nap
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbi értékelési szempontokkal összefüggő
ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan
elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet. Amennyiben az
Ajánlattevő az alábbiaknál az Ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban
az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül.
• Előteljesítés napokban: 0 nap
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Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 2-3 értékelési szempont esetén a
maximális érték feletti ajánlat esetén, Ajánlatkérő ezeket túlzottan magas mértékűnek ítéli,
ezért a Kbt. 72. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jár el annak érdekében, hogy
meggyőződjön az ajánlat megalapozottságáról.
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IV. FEJEZET
AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK SZOLGÁLTATÁSA
Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség beálltának (ajánlattételi határidő, bontás) időpontjára
ajánlati biztosítékot kér a Kbt. 35. § (5) bekezdésére és a Kbt. 54. §-ra tekintettel. Az ajánlati
biztosíték összege 3.000.000HUF, Hárommillió forint.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint, melyet a következők
szerint kell igazolni:
Az ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot a végső ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell az
Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Az ajánlati biztosíték teljesíthető az Ajánlatkérő
MKB Bank ZRt.-nél vezetett banknál vezetett 10300002-23400391-70143285 számú
bankszámlájára készpénz átutalási megbízáson, vagy átutalással, a következő megjelöléssel:
"ajánlati biztosíték - „Oroszlányi Zagytér 2. és 4. számú kazettája rekultivációs munkáinak
előkészítő szakasza, III/1. ütem”.
Az ajánlati biztosíték bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával is teljesíthető.
A

bank

vagy

biztosító

által

vállalt

garancia

biztosítása

kedvezményezettjeként

az

Ajánlatkérőt kell megnevezni, tárgyként fel kell tüntetni a „Oroszlányi Zagytér 2. és 4.
számú

kazettája

rekultivációs

munkáinak

előkészítő

szakasza,

III/1.

ütem”

megnevezést.
A bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításának legalább az ajánlati kötöttség
lejártának határidejéig érvényesnek kell lennie.
Az ajánlati biztosíték biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást
tartalmazó - kötelezvénnyel is teljesíthető. A kötelezvénynek legalább az ajánlati kötöttség
lejártának határidejéig érvényesnek kell lennie.
Az átutalási megbízás vagy átutalás igazolását másolatban kérjük benyújtani, a bank vagy
biztosító által vállalt garancia biztosítását vagy kezességvállalást tartalmazó nyilatkozatot,
részenként eredetiben vagy hiteles másolatban kell csatolni! A bank vagy biztosító által
vállalt garancia biztosítását és a kezességvállalást tartalmazó nyilatkozat mintáját jelen
dokumentum tartalmazza, az ajánlat részeként annak megfelelő tartalommal kiállított
nyilatkozatok csatolása kötelező.
Az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt
határidőre nem,- vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre (Kbt.
73. § (6) bekezdés b) pontja alapján).
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (5) bekezdése alapján kerül visszafizetésre. Ajánlatkérő
felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a biztosítékként benyújtott bankgaranciát, vagy kezesi
kötelezvényt nem szabad az ajánlat többi részével egybefűzni.
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V. FEJEZET

MELLÉKLETEK
(Ajánlat részeként csatolandó nyomtatványok, nyilatkozatok)
-
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FELOLVASÓLAP
(EKR rendszerben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni)
ELJÁRÁS TÁRGYA: „Oroszlányi Zagytér 2. és 4. számú kazettája rekultivációs
munkáinak előkészítő szakasza, III/1. ütem”
AJÁNLATTEVŐ NEVE:
AJÁNLATTEVŐ SZÉKHELYE:
ELÉRHETŐSÉG (TEL/FAX, E-MAIL):
Az ajánlat számszerűsíthető bírálati szempont szerinti tartalmi elemei:

1.
2.

Részszempont
Egyösszegű ajánlati ár
Előteljesítés napokban (minimum 0 nap, maximum 30
nap)

Ajánlat
nettó _____ Ft
___ nap

Kijelentem, hogy az ajánlati ár tartalmazza a vállalkozási szerződés szerint elvégzendő
munkák teljes költségét, valamint minden, a szerződés aláírásának időpontjában érvényes
vámot, illetéket és egyéb hasonló költséget.
Tudomásul veszem, hogy a szerződés aláírását követően az egységárak alapján számított
ajánlati árak rögzítettek, a továbbiakban nem változtathatók.
<Kelt>

…………………………..
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)
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TARTALOMJEGYZÉK
Iratanyag megnevezése
oldalszám
Felolvasólap
EKR rendszerben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni
Oldalszámozott tartalomjegyzék
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében
EKR rendszerben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése tekintetében
Nyilatkozat közös ajánlattételről (adott esetben)
Konzorciumi megállapodás
(közös részvételi jelentkezés esetén)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében
Ajánlattevő nyilatkozata a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1)
bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k) és m) pontjai szerinti kizáró
okok hatálya alá nem tartozásáról
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára a
Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában
foglaltak szerint
Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolás (adott esetben)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében
Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott
cégaláírási nyilatkozata (aláírási címpéldánya) aki(k) az ajánlatit, illetve
annak részét képező nyilatkozatokat aláírták egyszerű másolati formában
A cégjegyzésre jogosult személy által aláírt felhatalmazás legalább teljes
bizonyító erejű magánokirati formában, amennyiben az ajánlatot, illetve a
szükséges
nyilatkozatokat
a
cégjegyzésre
jogosult
képviselőjének
felhatalmazása alapján más személy írja alá.(adott esetben)
Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a Kbt. 44. §-a alapján ajánlata egy részét
üzleti titoknak minősíti, és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja
Az üzleti titokká nyilvánítás indoklása (adott esetben)
Felelős fordítások (adott esetben)
Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az általa benyújtott fordítások tartalma a
fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben
megegyezik
(adott esetben)
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása
Nyilatkozat a teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról
Nyilatkozat jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról
Nyilatkozat építési, szerelési felelősségbiztosításról
Nyilatkozat felelős műszaki vezető rendelkezésre állásáról
Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nyertesség esetén a
felhívásban előírt tartalmú felelősségbiztosítással a szerződéskötés időpontjától
a szerződés időtartama alatt rendelkezni fog.
Nyilatkozat fordításról
Árazott költségvetés

Megvalósulási ütemterv havi bontásban, pénzügyi ütemterv

NYILATKOZAT A KBT. 66. § (2) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN
(EKR rendszerben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni)

Alulírott,

………………………………………….,

mint

a(z)

……………….……………

(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy az
ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi
feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk, és
nyertesség esetén a szerződést a megadott tartalommal és a Felolvasólapon
tett ajánlati áron megkötjük és teljesítjük.

Jelen nyilatkozatot a Vértesi Erőmű Zrt. ”Oroszlányi Zagytér 2. és 4. számú
kazettája

rekultivációs

munkáinak

előkészítő

szakasza,

III/1.

ütem”

tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)
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NYILATKOZAT A KBT. 66. § (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN
Alulírott …………………………………….., mint a(z) ………………………………………
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője* az „Oroszlányi Zagytér 2. és 4.
számú kazettája rekultivációs munkáinak előkészítő szakasza, III/1. ütem”
tárgyú közbeszerzési eljárásban felelősségem tudatában
kijelentem,
hogy az általam képviselt vállalkozás a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3-5. §-ai szerinti minősítése:
mikro vállalkozás

kisvállalkozás

középvállalkozás

egyéb

Kijelentem, hogy az általunk benyújtott dokumentumok valós információkat
tartalmaznak.
<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)

*közös ajánlattétel esetén a konzorciumvezető írja alá az összes tag nevében
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NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRŐL
- adott esetben Alulírottak <képviselő / meghatalmazott neve> mint a(z) <cégnév> (<székhely>)
ajánlattevő és <képviselő / meghatalmazott neve> mint a(z) <cégnév> (<székhely>)
ajánlattevő képviselői nyilatkozunk, hogy az: Vértesi Erőmű Zrt., mint ajánlatkérő
által „Oroszlányi Zagytér 2. és 4. számú kazettája rekultivációs munkáinak
előkészítő szakasza, III/1. ütem” tárgyban indított Kbt. 115. § (1) bekezdés
szerinti közbeszerzési eljárásban, figyelemmel a XIV. fejezetben foglaltakra a(z)
<cégnév> (<székhely>), valamint a(z) <cégnév> (<székhely>) közös ajánlatot nyújt be.
A közös ajánlattevők egymás közötti és külső jogviszonyára a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:29. § és 6:30. §-ában foglaltak
irányadóak.
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a
nevükben történő eljárásra a(z) <cégnév> (<székhely>) teljes joggal jogosult.
Kijelentjük továbbá, hogy ajánlatunkhoz csatoljuk az általunk, mint közös
ajánlattevők által kötött megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség
(kötelező egyetemleges felelősség), a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről.
Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlatot
benyújtó gazdasági szereplők személyében a részvételi határidő lejárta után változás
nem következhet be sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött
szerződés teljesítése során.
Kelt:

………………………………
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

………………………………
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS

A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK

A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK

RÉSZÉRŐL)

RÉSZÉRŐL)
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NYILATKOZAT
A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerint

Alulírott …………………………………………. (név), mint a …………………………… (cég)
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom, hogy
a) az általam képviselt Vállalkozás a közbeszerzés
(részeinek) teljesítéséhez vesz igénybe alvállalkozót:1

következő

részének

b) az a) pontban felsorolt részek teljesítése érdekében igénybe venni kívánt és az
ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók a következők:2

Alvállalkozó neve

Alvállalkozó címe
(székhelye)

Alvállalkozó által
teljesítendő feladatok

c) a szerződés teljesítésében más vállalkozás nem vesz részt.3

<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)

1 az alvállalkozó által elvégeztetett tevékenység, rész megnevezése, felsorolása szükséges. A Kbt. 138. § (1)
bekezdés értelmében az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes
ajánlattevő(k) saját teljesítésének arányát.
2 a már ismert alvállalkozók felsorolása az a.) pontban megadott tevékenységek szerint cégnevet és
székhelyet megjelölve
3 Amennyiben a c.) pontot kívánja megjelölni, úgy kérjük aláhúzással jelezni!
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NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY AZ AJÁNLATTEVŐ NEM TARTOZIK A 321/2015. (X.30.)
KORMÁNYRENDELET 17. § (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS G)-K), M)
ÉS Q) PONTJAI SZERINTI KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALÁ
Alulírott………………………., mint a(z)……………………………önálló cégjegyzésre
jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a társaságunkkal szemben nem állnak fenn
a közbeszerzésekről szóló törvény Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja
pontjaiban foglalt kizáró okok, melyek szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet
ajánlattevő, aki
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja
alapján jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a
Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság
által jogerősen megállapított időtartam végéig;
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a
kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési
eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás
tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott
döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a
Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság határozatának bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság három évnél nem régebben meghozott
határozata jogerősen jogszerűnek mondta ki;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a
valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat),
illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési
eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud
eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése
szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban
együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a
kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való
megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis
nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett
egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a
valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának
nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte
jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan
bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana
számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy
koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás
tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás
lezárulásától számított három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi
Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ
198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy
nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak
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kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai
Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.
évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy
személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont
szerinti feltétel fennáll;
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági
szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás
eredményeként
kötött
szerződés
teljesítésére
e
törvényben
előírt
rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság
határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem
régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.

<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)
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NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS K) PONT KB) ALPONTJÁRA A KORMÁNYRENDELET
8. § I) PONT IB) ALPONTJA ÉS A 10. § G) PONT GB) ALPONTJÁBAN FOGLALTAK SZERINT4
Alulírott ................................., mint a(z) ......................................................
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom
hogy a(z) ………………………………………………………………………. ajánlattevővel
szemben nem állnak fenn
a Közbeszerzési törvény 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaiban foglalt kizáró
okok, melyek szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy
alkalmasságot igazoló alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki olyan szabályozott
tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38.) pont a)-b)
vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni.
Erre tekintettel nyilatkozunk, hogy cégünk olyan társaságnak minősül, melyet
 nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy
 amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
(A megfelelő állítás elé a jelölőnégyzetbe x-et kell tenni)
Ha ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor az alábbiak kitöltése is
szükséges:
Mivel cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, így a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38.) pont a)-b) vagy d) alpontjában
foglalt definícióra tekintettel, az ott definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és
állandó lakóhelye az alábbi:5
Tényleges tulajdonos cégkivonatban
szereplő neve

Tényleges tulajdonos cégkivonatban
szereplő címe

vagy
Mivel cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, így nyilatkozunk, hogy a gazdasági
szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38.) pont a)-b) vagy d) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa.
<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.
Megfelelő nyilatkozatot aláhúzással kérjük jelölni, amennyiben van tényleges tulajdonos,- a táblázat kitöltése is
szükséges

4
5
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NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL
Alulírott ……………… mint az ………………… (székhely: ………………..) cégjegyzésre
jogosult képviselője „Oroszlányi Zagytér 2. és 4. számú kazettája rekultivációs
munkáinak előkészítő szakasza, III/1. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás
ajánlati felhívásában foglalt nyilatkozattételi kötelezettségem alapján kijelentem,
hogy a cégnek van/nincs6 változásbejegyzési eljárása folyamatban.

<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)

6 A megfelelő válasz aláhúzandó.
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NYILATKOZAT A KBT. 67. § (4) BEKEZDÉSBEN FOGLALTAKRÓL

Alulírott ……………… mint az ………………… (székhely: ………………..) cégjegyzésre
jogosult

képviselője

az

„Oroszlányi

Zagytér

2.

és

4.

számú

kazettája

rekultivációs munkáinak előkészítő szakasza, III/1. ütem” tárgyú közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívásában foglalt nyilatkozattételi kötelezettségem alapján
kijelentem, hogy nem veszek igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót.

<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)
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BANKGARANCIA NYILATKOZAT
Bankgarancia nyilatkozat
A (név)............................................... - a továbbiakban Bank - tudomással bír arról,
hogy a (név)......................................................... (cím:...........................................) Ajánlattevőként továbbiakban (Megbízó) – közbeszerzési ajánlatot nyújt be Önökhöz
a

nevében az „Oroszlányi Zagytér 2. és 4. számú kazettája

rekultivációs munkáinak előkészítő szakasza, III/1. ütem” tárgyában, és ennek
,- Ft, azaz

feltétele, hogy Megbízó – ajánlati biztosítékként –
forint összegre szóló bankgaranciát bocsásson az Önök rendelkezésére.

Jelen nyilatkozat cégszerű aláírásával a Bank - Megbízó megbízása alapján ,- Ft, azaz

kötelezettséget vállal arra, hogy

forint összeg

erejéig bankgaranciát vállal az Önök – azaz a Vértesi Erőmű Zrt. (2840 Oroszlány,
küólterület 0718/10.hrsz.) - javára, amennyiben Megbízó az ajánlati kötöttség ideje
alatt megszegi a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény ajánlattevőre előírt
kötelezettségeit,

így

különösen,

ha

ajánlatát

visszavonja,

vagy

ajánlatának

elfogadása után elmulasztja, vagy megtagadja a szerződés megkötését, illetve
aláírását.
A Bank a garancia alapján fizetést teljesít Megbízó helyett, az Önök írásbeli
felszólításának kézhezvételétől számított 8 banki napon belül, amennyiben Önök
cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott képviselőjük útján – a képviseleti jog
igazolása mellett – hitelt érdemlően értesítik a bankot a garancia igénybevételének
fentebb megjelölt feltételei bármelyikének bekövetkeztéről.

A

Bank

jelen

bankgarancia

nyilatkozatban

foglalt

fizetési

kötelezettsége

–

figyelemmel az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumban írtakra –
amennyiben Megbízó a nyertes ajánlattevő: az ajánlattételi határidő lejártának –
2018. - időpontjától számított 30 napig érvényes, továbbá amennyiben ajánlattevő
ajánlatkérő kérésére az ajánlati kötöttséget meghosszabbítja, és ajánlattevő az
ajánlatát fenntartja, úgy addig a határidőig tart. Fenti határidők lejártát követően a
Bank jelen bankgarancia nyilatkozatból eredő mindennemű fizetési kötelezettsége
semmisnek tekintendő.
Kelt, .......................
Bank cégszerű aláírása
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KÖTELEZVÉNY

KÖTELEZVÉNY
Mivel __________________________________________________________ (továbbiakban az „
Ajánlattevő”) ______________________ időpontban Ajánlatot nyújtott be az Önök, mint
Ajánlatkérő (Vértesi Erőmű Zrt. 2840 Oroszlány, külterület 0718/10.hrsz.) által
megindított, tárgyalásos közbeszerzési eljárás feltételei szerint a „Oroszlányi
Zagytér 2. és 4. számú kazettája rekultivációs munkáinak előkészítő
szakasza, III/1. ütem”
(továbbiakban: „az Ajánlat”) ezen kötelezvény alapján mindenki tudomást szerezhet
arról, hogy mi ____________________________________________________________________
,- Ft, azaz

címen (továbbiakban: „a kezes”)

forint összeg

erejéig * készfizetői kezességet vállalunk az Önök javára és visszavonhatatlanul
kötelezzük magunkat és jogutódainkat, hogy ezen kötelezvény szerint járunk el.
A kezes hivatalos bélyegzőjével ellátva _________________ év __________________ hónap
___________ napján.
Ezen kötelezettségvállalásunk az alábbi eseményekre vonatkozik:
ha az Ajánlattevő ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonta és/vagy
ha az Ajánlattevőt az Ajánlatkérő értesítette arról, hogy ajánlata alapján jogot
szerzett arra, hogy az Ajánlatkérőkkel a szolgáltatás teljesítésére vonatkozó
szerződést megkösse, és az Ajánlattevő nem köti meg a vállalkozási szerződést az
ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumban, valamint az ajánlati
nyilatkozatában

vállalt

feltételekkel

az

Ajánlatkérő

által

meghatározott

időpontban, mely nem lehet később az ajánlattételi határidő lejártától – 2018. számított 30 napnál,
és erre tekintettel visszavonhatatlanul vállaljuk, hogy az Ajánlatkérő első írásos
felszólítására – melyben a kifizetésre okot adó eseményt tényszerűen megjelöli kezesként

kifizetjük

az

Ajánlatkérőnek

a

fenti

összeget

anélkül,

hogy

az

Ajánlatkérőnek indokolnia kellene a felszólítását.
Ez a kötelezvény a tárgyalások befejezésének időpontjától számított 30 napig marad
érvényben, illetve az ajánlati kötöttség meghosszabbított idejére (max: 30 nap) és
ezen időpontokig bármely erre vonatkozó igénynek meg kell érkeznie részünkre.
Kelt:…………………..

____________________________
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készfizető kezes aláírása
NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő
képviseletében az Vértesi Erőmű Zrt., mint ajánlatkérő által az „Oroszlányi
Zagytér 2. és 4. számú kazettája rekultivációs munkáinak előkészítő
szakasza, III/1. ütem” tárgyban indított Kbt. Harmadik rész 115. § (1) bekezdés
szerinti eljárásban felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlat
* üzleti titkot nem tartalmaz.
vagy
* annak …-… oldalain a Kbt. 44. §-ának megfelelően, elkülönítetten elhelyezett
iratok

üzleti

titkot

tartalmaznak,

melyek

nyilvánosságra

hozatalát

ezennel

megtiltom.
A Kbt. 44. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatomhoz indokolást csatoltam,
melyben

részletesen

alátámasztom,

hogy

az

adott

információ

vagy

adat

nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számomra aránytalan
sérelmet.

<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)Ű

* A megfelelő rész aláhúzandó!
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NYILATKOZAT FORDÍTÁSRÓL∗
Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint
ajánlattevő képviseletében az Vértesi Erőmű Zrt., mint ajánlatkérő által az
„Oroszlányi Zagytér 2. és 4. számú kazettája rekultivációs munkáinak
előkészítő szakasza, III/1. ütem” tárgyban indított Kbt. Harmadik Része szerinti
eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlatba becsatolt idegen nyelvű iratok
felelős fordításának tartalma a fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával
teljes mértékben megegyezik.

<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)

∗
Abban az esetben töltendő ki, ha ajánlattevő idegen nyelvű dokumentumot csatol a részvételi
jelentkezésbe, és annak fordítását nem hiteles fordítással nyújtotta be.
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NYILATKOZAT
A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátására vonatkozóan
Alulírott ……………. mint a(z) …………………….. (székhely: ……………………….)
ajánlattevő, az „Oroszlányi Zagytér 2. és 4. számú kazettája rekultivációs
munkáinak előkészítő szakasza, III/1. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárásában
nyilatkozattételre jogosult képviselője,
nyilatkozom,
hogy nyertességem esetén, a teljesítési biztosítékot a megadott határidőre a
megrendelő rendelkezésére bocsátom.

<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)
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NYILATKOZAT
A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátására vonatkozóan

Alulírott ……………. mint a(z) …………………….. (székhely: ……………………….)
ajánlattevő, az „Oroszlányi Zagytér 2. és 4. számú kazettája rekultivációs
munkáinak előkészítő szakasza, III/1. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárásában
nyilatkozattételre jogosult képviselője,
nyilatkozom,
hogy nyertességem esetén, a jótállási biztosítékot a megadott határidőre a
megrendelő rendelkezésére bocsátom.

<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)
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NYILATKOZAT
felelősségbiztosítás megkötéséről, vagy kiterjesztéséről

Alulírott ……………. mint a(z) …………………….. (székhely: ……………………….)
ajánlattevő, az „Oroszlányi Zagytér 2. és 4. számú kazettája rekultivációs
munkáinak előkészítő szakasza, III/1. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárásában
nyilatkozattételre jogosult képviselője,

nyilatkozom,

hogy

nyertességünk

esetén

a

felhívásban

előírt

tartalmú,

és

értékű

felelősségbiztosítással a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljes időtartama
alatt rendelkezni

fogunk/ meglévő érvényes felelősségbiztosításunkat erre a

szerződésre kiterjesztjük.
Tudomásul veszem, hogy ennek elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti
szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)
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NYILATKOZAT
felelős műszaki vezető/projektvezető rendelkezésre állásáról

Alulírott ……………. mint a(z) …………………….. (székhely: ……………………….)
ajánlattevő, az „Oroszlányi Zagytér 2. és 4. számú kazettája rekultivációs
munkáinak előkészítő szakasza, III/1. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárásában
nyilatkozattételre jogosult képviselője,

nyilatkozom,

hogy nyertességünk esetén a szerződéskötésre rendelkezni fogunk legalább 1 fő, a
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti MV-KÉ és/vagy MVVZ és/vagy MV-B és/vagy MV-B-R szakterületen érvényes felelős műszaki vezetői
jogosultsággal rendelkező projektirányító felelős műszaki vezetővel.
Tudomásul veszem, hogy ennek elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti
szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)
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NYILATKOZAT PAPÍR ALAPÚ ÉS ELEKTRONIKUS PÉLDÁNY EGYEZŐSÉGÉRŐL
Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) a részvételre
jelentkező képviseletében az Vértesi Erőmű Zrt., mint ajánlatkérő által az
„Oroszlányi Zagytér 2. és 4. számú kazettája rekultivációs munkáinak
előkészítő szakasza, III/1. ütem” tárgyban indított Kbt. Harmadik Rész, 115.§ (2)
bek. szerinti nyílt eljárásban felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlat
papír

alapú

példánya

mindenben

megegyezik

az

elektronikusan

becsatolt

példánnyal.

<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)Ű
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NYILATKOZATMINTA A KBT. 69. § (11) BEKEZDÉSRE VONATKOZÓAN

Alulírott
…………………………………
………….................................................képviselőjeként
nyilatkozom,
alábbiakat a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kívánom igazolni az ajánlatban:
Az igazolni kívánt tény vagy adat:

hogy

a(z)
az

A tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes,
a közbeszerzési eljárás nyelvén
rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági
vagy közhiteles nyilvántartás
elektronikus elérhetősége:

Jelen nyilatkozatot az Vértesi Erőmű Zrt ”Oroszlányi Zagytér 2. és 4. számú kazettája
rekultivációs

munkáinak

előkészítő

szakasza,

III/1.

ütem”

közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)

tárgyában

indított

