Halásztelek Város Önkormányzata
Ajánlatkérő
Ajánlattételi dokumentációja

Eszközbeszerzés a „Bölcsőde építés Halásztelken” (KMOP-4.5.2-11-2012-0003) projekt
keretében tárgyú
nyílt közbeszerzési eljárás
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Harmadik Része alapján

I. BEVEZETŐ
Tisztelt Ajánlattevők!
Az Ajánlatkérőnek jelen ajánlattételi dokumentáció rendelkezésre bocsátásával az a célja, hogy a
közbeszerzésekről szóló, 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) és a kapcsolódó
jogszabályok előírásaival összhangban segítse a közbeszerzési eljárásban a megfelelő ajánlattételt,
illetve, hogy pontosan meghatározza azon részeket, melyek az ajánlattételi felhívásban nem
kerültek részletes kifejtésre.
Szintén szándéka az ajánlatkérőnek, hogy az ajánlatok formájának előírása, egységesítése révén
könnyítse és gyorsítsa az értékelés folyamatát.
Kérjük, hogy ennek érdekében a dokumentációt figyelmesen tanulmányozzák át, és az ajánlatukat
az ebben foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítsék el!
Fontos, hogy a Kbt. 74. §- (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattételi
felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek nem
felel meg.
Az ajánlattevő kötelessége, hogy tanulmányozza az Ajánlatkérési Dokumentáció valamennyi
előírását. Amennyiben az ajánlattevő nem adja meg az Ajánlatkérési Dokumentációban kért
összes információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel meg az Ajánlattételi Felhívás és az
Ajánlatkérési Dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásában az ajánlattevő kockázata és
az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Ügyeljenek arra, hogy az ajánlat (Felolvasólap), valamint a mellékletek (nyilatkozatok) aláírás
nélkül ne kerüljenek csatolásra, mert nem fogadhatók el.
Minden egyéb, az ajánlattételhez szükséges információt a következő, „Ajánlattételi információk”
és a „Mellékletek” rész tartalmazza.
Kérjük az elkészült ajánlatukat a Kötelezően csatolandó dokumentumok listája alapján
szíveskedjenek, maradéktalanul összeállítani.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az eljárás típusának, a választott eljárás sajátosságainak megfelelő
főszabályokat jelen dokumentáció tartalmazza, de bizonyos esetekben a törvény egyéb
rendelkezéseinek az ismerete is szükségessé válhat.
Ajánlatkérő a kommunikáció során előnyben részesíti az elektronikus utat.
Halásztelek, 2014. április

Ajánlatkérő

II. AJÁNLATTÉTELI INFORMÁCIÓK
II.1. Ajánlatkérő (megrendelő):
Halásztelek Város Önkormányzata
2314 Halásztelek, Posta köz 1.
Telefon: 06 24 518 471
Fax: 06 24 517 270
Ajánlatkérő kapcsolattartásra kijelölt képviselője, bonyolító:
Kádár Balázs Ügyvédi Iroda
1054 Budapest, Báthory utca 7.
telefon/fax: 06-1-269-3792
e-mail: balazs@drkadar.eu
II.2. A Közbeszerzés elnevezése:
Eszközbeszerzés a „Bölcsőde építés Halásztelken” (KMOP-4.5.2-11-2012-0003) projekt
keretében
Felhívjuk figyelmét, hogy a közbeszerzésekről szóló többször módosított, 2011. évi CVIII.
törvény és a kapcsolódó rendeletek, Közbeszerzési Hatóság (Tanács) által kiadott ajánlások és
tájékoztatókban utasítások iránymutatások (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint kérdéseit
kizárólag írásban (levélben, faxon, vagy e-mailben, de mindene setben e-mailben word
formátumban is megküldve), és kizárólag nekünk tegye fel, problémáival hozzánk forduljon.
Az ajánlatkérő kötelezettsége, hogy a feltett kérdésekről és azokra általa adott válaszokról
valamennyi dokumentációt kiváltó potenciális ajánlattevőt előzőekkel azonos módon, egy
időben, és azonos úton írásban tájékoztassa.
1. E dokumentáció közreadásával az a célunk, hogy segítséget, és kizárólag csak segítséget
nyújtsunk ajánlatának a Kbt. és végrehajtása tárgyában hatályba lépett rendeletek
(továbbiakban: Kbt.) előírásainak és elvárásainknak megfelelő, minden egyes követelményt
teljesítő, összeállításához. A dokumentációban található információkat a lehető legjobban
igyekeztünk összehangolni Kbt-ben, foglaltakkal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden,
általunk megadott hivatkozás és szövegezés tökéletes, azonban módosítására kizárólag akkor
kerülhet sor, ha Ön – észlelve annak hibás voltát – az előbbiekben jelzett előírt módon jelzi, és
arra az ajánlatkérő megadja a módosítás módját.
2. Előzőekre tekintettel a dokumentáció kizárólag az ajánlatának összeállításához
elengedhetetlenül szükséges információkat, nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb
dokumentumokat (továbbiakban: dokumentumok) tartalmazza. A kért, és a csatolandó
dokumentumok jegyzékében megadott sorrendet kérjük, hogy ajánlatának
összeállításakor is szíveskedjék betartani.
3. Fontos, hogy az egyértelműség biztosítása érdekében a jelen dokumentáció számozott
dokumentumait akkor se hagyja ki ajánlatából, ha annak alkalmazása nem szükséges, hanem
jól láthatóan húzza azt át és lássa el cégszerű aláírásával egyértelműen jelezve, hogy e
dokumentumot tudatosan nem alkalmazta. Amennyiben valamiről nyilatkoznia kell, de a
nyilatkozat nemleges (pl. 7. számú melléklet) ne az áthúzást alkalmazza, hanem a nyomtatványt
töltse ki. )

4. Ugyancsak jelezni kívánjuk, hogy a dokumentumok kitöltése során minden
egyértelmű és olvasható kitöltési mód megengedett, (pl.: kézírás, stb.) ha az tényleg
egyértelmű és olvasható.
FONTOS! A folyamatos kapcsolattartás céljából már itt, a dokumentáció elején kérjük,
hogy a „Regisztrációs lap”-ot a lehető legrövidebb időn belül az ott leírt módon juttassák
vissza a bonyolítónak.
5. Arra is felhívjuk szíves figyelmüket, hogy – miután Kbt. szerint a szabályosan lezárt
dokumentációkat 5 évig sértetlenül meg kell őrizni – a dokumentációban elhelyezett
dokumentumok eredeti példányát visszaadni nem áll módunkban, továbbá ugyanezen
okból a dokumentációhoz külön csatolt dokumentumokat sem áll módunkban elfogadni.
6. Ha a következőkben közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást
tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének
egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely, a
termékleírásban, illetve a költségvetésben meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag,
és minőségileg teljes mértékben egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel
felhasználhatóságában,
használhatóságában,
kezelhetőségében,
rendeltetésében
és
tartósságában teljesen azonos, más gyártású termék szállítását és/vagy felhasználását is
elfogadja akkor is, ha a Kbt. 123. §. (7) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés
bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.
7. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy, ha az adott feladat végrehajtásához csak bizonyos
hatósági engedéllyel rendelkező termék alkalmazható, úgy a leírástól eltérő termék alkalmazása
esetén a hatósági engedély meglétét is dokumentálni kell. A beszerzéssel kapcsolatos esetleges
hatósági egyeztetések lefolytatása, lebonyolítása ajánlattevő feladata.
8. Külön felhívjuk az ajánlattevők és alvállalkozóik, és az erőforrást nyújtó szervezetek figyelmét
a Közbeszerzések Tanácsának a tájékoztatóira, melyet a www.kozbeszerzes.hu honlapon
érhetnek el, és mely honlap mindig az aktuális ajánlásokat és útmutatókat tartalmazza.
9. Ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmüket arra is, hogy a Kbt. 36. §. (3) bekezdése
értelmében „Ahol e törvény vagy e törvény alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során
igazolás benyújtását írja elő, az igazolás egyszerű másolatban is benyújtható.”
10. Az ajánlattételi dokumentáció alapján ajánlattevő egy ajánlat benyújtására jogosult.
11. Az ajánlatkérő javasolja, hogy az ajánlattevők saját felelősségükre szerezzenek be minden olyan
információt, amely ajánlatuk elkészítéséhez és a szerződéskötéshez szükséges lehet. Az ezen
tevékenységgel kapcsolatos költségek az ajánlattevőt terhelik. A közbeszerzési eljárásban
résztvevő ajánlattevőnek a 2. sz. dokumentum kitöltésével nyilatkoznia kell arról, hogy
ajánlatát a helyszín és a környezet megtekintését követően, valamint a dokumentáció
ismeretében és a dokumentáció műszaki észrevételezésével tette meg.
12. A benyújtandó ajánlatoknak az ajánlattételi felhívás, az ajánlatkérési dokumentáció, valamint az
ajánlat benyújtásáig készült írásos információk figyelembevételével a beszerzés teljes körű
megvalósítását kell, hogy tartalmazzák az üzembe helyezés összes feltételének biztosításával.
13. A közbeszerzési tárgy részletesen:
a) A dokumentáció szerinti tartalomra, valamint a jelen részletes kiírásban megfogalmazott
ajánlatkérői elvárások figyelembe vételével kell ajánlatot tenni.
b) Beruházás megvalósítása az ajánlati dokumentáció, a nyertes pályázat és az ezek figyelembe
vételével elkészített vállalkozási szerződés szerint, a vonatkozó Magyar Szabványnak
megfelelően, I. osztályú teljesítéssel történik.

c) Ajánlattevőnek a helyszín és a dokumentáció ismeretében olyan körültekintően kell megadnia
ajánlatát hogy a kiíró az ajánlati dokumentációban meghatározott megoldás megvalósításával
kapcsolatban – a megkötésre kerülő vállalkozási szerződés szerinti – vállalási összeg
módosítást nem fogad el.
14. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság , illetve jogi személy
létrehozása nem követelmény és ajánlatkérő nem teszi lehetővé sem a közös, sem az önálló
ajánlattevők részére.
15. Kapcsolattartás, kiegészítő információk, konzultáció
Ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 45. § (1) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. Az
ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az
ajánlatkérőtől csak írásos formában.
A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi
határidő lejárta előtt hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban legkésőbb három nappal kell
megadni.
16. Hiánypótlás lehetősége
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, a Kbt. 67. §-nak megfelelően, várhatóan 1-2
napos határidővel (a felszólítás –e-mail- átvételétől számítva). A hiánypótlási felszólítást (melyben
a hiánypótlási határidő, és az ajánlattevőnként felmerült hiányok szerepelnek) írásban egyidejűleg
kapja meg az összes ajánlattevő. Fontos, hogy a gyorsabb intézkedés érdekében a bonyolító emailen küldi meg a hiánypótlási felhívást (és az egyéb jegyzőkönyveket is), ezért a Felolvasólapon
ezen elérhetőségeket feltétlenül tüntessék fel.
17. Az ajánlat és a szerződés nyilvánossága
Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés – az alábbiak figyelembe
vételével – nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. Az ajánlattevő az ajánlatában –
kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben – közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja. Az ajánlattevő azonban nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének,
lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a
továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati szempont alapján
értékelésre kerül. Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan
adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből
nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási
kötelezettség alá esik. Kérjük, hogy az Ajánlattevők minden esetben tájékozódjanak a
gazdasági érdekük védelmével kapcsolatos törvényi lehetőségekről, és szíveskedjenek az
üzleti titkaik védelme szempontjából az elkülönített kezelést, és nyilatkozatot megtenni!
18. Az ajánlattétel költsége, illetve a dokumentáció használata
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az Ajánlattevőnek kell viselni,
ilyen (vagy hasonló) jogcímen anyagi jellegű igény nem követelhető az Ajánlatkérőtől. Jelen
dokumentáció csak az Ajánlatkérő, az Ajánlattevő és az Alvállalkozók (illetve ezek alkalmazottai,
meghatalmazottjai) részéről használható fel, kizárólag jelen közbeszerzési eljárás során. Egyéb
jellegű felhasználás esetén az Ajánlatkérő írásbeli hozzájárulása szükséges.
19. Előzetes vitarendezés
Ha bármely, az eljárásban érintett gazdasági szereplő nem ért egyet, az ajánlatkérőnek a Kbt. 79.
§-ban felsorolt bármely cselekményével, megállapításával, akkor jogosult - kérelem benyújtásával az ajánlatkérőhöz fordulni jogorvoslatért.
20. Cégszerű aláírás

Az ajánlattevő, illetve alvállalkozója részéről minden nyilatkozaton, dokumentumon, hitelesítésen
kizárólag a cégszerű aláírás fogadható el. Cégszerű aláírásnak minősül, ha a rendelkezésre álló
iratokból (cégkivonat, aláírási címpéldány, aláírási címpéldány alapján jogosult aláíró által adott
meghatalmazás) megállapítható, hogy az aláíró személy az ajánlattevő képviseleti joggal
felruházott személye. Amennyiben az ajánlattevő cégszerű aláírásához cégpecsét is tartozik, akkor
az aláírás mellé az is kötelező.

MŰSZAKI TARTALOM
A jelen közbeszerzési eljárás műszaki tartalmát a jelen dokumentáció mellékletét képező árazatlan
költségvetésében szereplő termékek képezik. A beszerzés tárgyát képező berendezéseket az
ajánlattevőnek kell üzembe helyeznie.
Az árazatlan költségvetésben meg kell adni a megajánlott termékek egységárát és az igényelt
darabszám szerinti teljes árat. Az összes megajánlott termék egységárát fel kell szorozni a
megjelölt darabszámokkal, és az így kapott értékeket összeadva kell meghatározni az ajánlati árat.

III. Iratminták
1. számú melléklet
1

AJÁNLATI LAP

Az ajánlatot tevő neve*:
Az ajánlatot tevő székhelyének címe:
Az ajánlatot tevő levelezési címe:
Cégjegyzék száma:
Adószáma:
Az ajánlat tárgya:
Eszközbeszerzés a „Bölcsőde építés Halásztelken” (KMOP-4.5.2-11-2012-0003) projekt keretében
……. rész2
Az ajánlat tartalmi elemei:
Egyösszegű ajánlati ár (nettó) Ft.

…………………………….Ft

……………………. , 201…. ………………… hó ….. nap

_____________________________________________
cégszerű aláírás a kötelezettség vállalásra
jogosult(ak) részéről, cégbélyegző lenyomattal
ellátva

1

Az ajánlatok bontásakor csak az e lapon feltüntetett adatok kerülnek ismertetésre, és rögzítésre.

* Közös ajánlattevők esetén minden ajánlattevőt fel kell tüntetni, több sor beszúrásával, minden ellenőrzendő adattal.
2

A releváns részt meg kell jelölni, részenként külön-külön kell ajánlati lapot benyújtani

2. számú melléklet
NYILATKOZAT a Kbt. 60. § (3) bekezdésében előírtak szerint
Alulírott (név)......................................................................................................................, mint a
(cég megnevezése, címe) ……………………………………………………………..…......
……………………………………………………………………………………………….
kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője kijelentem, hogy az Eszközbeszerzés a „Bölcsőde
építés Halásztelken” (KMOP-4.5.2-11-2012-0003) projekt keretében tárgyú nyílt közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívásában, valamint a dokumentációban meghatározott követelményeket,
szerződéses és Általános szerződési feltételeket megismertük, és azokat kötelezőként, feltételek
nélkül, elfogadjuk. Kijelentjük, hogy ajánlatunkat a helyszín és a körülmények, valamint az
ajánlattételi feltételek alapos és teljes ismeretében nyújtottuk be, az ajánlat kidolgozásával, annak
benyújtásával kapcsolatban költségtérítést nem igénylünk. Ajánlatunkat a rendelkezésünkre álló
információ alapján, az ajánlattételi felhívásban szereplő munkálatok összességére tesszük meg,
annak figyelembe vételével, hogy az ajánlatkérő többletmunka költségigényt nem fogad el. A
megvalósításhoz számunkra szükséges feladatokat elvégezzük. A szerződéstervezetben rögzített
feltételek maradéktalan teljesítésére jelen nyilatkozatunkkal
…………… Ft+ ….Áfa azaz ……………….………………………………… Ft, az (27 %)
ÁFÁ-t is tartalmazó egyösszegű átalánydíj ellenszolgáltatás ellenében, a szerződéstervezetben
szereplő teljesítési határidővel. kötelezettséget vállalunk, vállaljuk továbbá, hogy nyertességünk
esetén fenntartások és korlátozások nélkül, és teljes egészében elfogadjuk – a tárgyaláson történő
módosítás lehetőségével- a szerződéses feltételeket, a szerződést cégszerűen aláírjuk, és teljesítjük.
Az egyösszegű ajánlat tartalmazza a teljes szolgáltatáshoz szükséges valamennyi költséget. .
Kötelezettséget vállalunk továbbá a szerződés teljesítése során a Kbt. 129-131. § -okban foglaltak
betartására.
Kijelentem, hogy a cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999.
évi XCV. törvény értelmében cégünk
 Mikro vállalkozásnak minősül,
 Kis vállalkozásnak minősül,
 Középvállalkozásnak minősül.
 Nem minősül mikro–, kis–, vagy középvállalkozásnak3.
Jelen nyilatkozatunkat közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított közbeszerzésekről
szóló többször módosított, 2011. évi CVIII. törvény 60. §. (5) bekezdés bekezdése szerinti
nyilatkozat céljából adtam ki.
……………………. , 2014 ………………… hó ….. nap
_____________________________________________
cégszerű aláírás a kötelezettség vállalásra
jogosult(ak) részéről, cégbélyegző lenyomattal
ellátva

3

A megfelelő minősítést aláhúzással kell jelölni.

3. számú melléklet
Nyilatkozat a kizáró okokról
Alulírott ……………………….., mint a(z) …………………………………………
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m
arról, hogy az Eszközbeszerzés a „Bölcsőde építés Halásztelken” (KMOP-4.5.2-11-2012-0003) projekt
keretében tárgyú közbeszerzési eljárásban részt vevő ……………………………… -vel mint
ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban és (2)
bekezdésében, valamint az 57. § (1) bekezdés a)- f) pontjaiban foglalt kizáró okok.
A Kbt. 56. § (1) bekezdésének értelmében, az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy
ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki
személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól
nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g)
pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az
ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje
alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti
ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
g)4 harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása
esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény
7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak
felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő
befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
h)5 a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.
törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben
történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés,
hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése
vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C.
törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben
részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés,
hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga
szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése
jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok
alól nem mentesült;
4

Megállapította: 2014. évi XV. törvény 83. § (9). Hatályos: 2014. III. 15-től.

5

Megállapította: 2012. évi CCXXIII. törvény 308. § (1). Hatályos: 2013. VII. 1-től.

i)6 korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó)
két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban
megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban
megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként
szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis
adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van,
vagy
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége
szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adóvisszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott
országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell
eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja
teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a
szerződés alapján kapott jövedelem,
kc)7 olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

A Kbt. 56. § (2) bekezdésének értelmében, az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági
szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak.
Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági
társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1)
bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.
A Kbt. 57. § (1) bekezdés a)- f) pontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki
a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben
meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban
vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és
végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el
versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más
versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal
bírságot szabott ki;
c)8 korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan
megszegte, és a szerződésszegést két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági
határozat megállapította;
6

A 2011. évi CLXXXII. törvény 40. § (4) szerinti szöveggel lép hatályba.

7

Módosította: 2013. évi CXVI. törvény 36. § 4.

8

Megállapította: 2014. évi XV. törvény 83. § (11). Hatályos: 2014. III. 15-től.

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik;
f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai
kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai
eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………..………
(cégszerű aláírás)

4. számú melléklet
Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja szerint
Alulírott
…………………………………..………..,
mint
a(z)
………………………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi
felelősségem tudatában
nyilatkozom
hogy az Eszközbeszerzés a „Bölcsőde építés Halásztelken” (KMOP-4.5.2-11-2012-0003) projekt keretében
tárgyú közbeszerzési eljárásban részt vevő ………………………………………………,
mint ajánlattevő
1) olyan cégnek minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
2) olyan cégnek minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, ezért a 310/2011.
(XII. 23.) Korm. r. 2. § ib) pontja alapján 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:
…………………………….
…………………………….
b) 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.)
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………..………
(cégszerű aláírás)

5. számú melléklet
Nyilatkozat a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerint
Alulírott
…………………………………..………..,
mint
a(z)
………………………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi
felelősségem tudatában
nyilatkozom
hogy az Eszközbeszerzés a „Bölcsőde építés Halásztelken” (KMOP-4.5.2-11-2012-0003) projekt keretében
tárgyú közbeszerzési eljárásban részt vevő ………………………………………………ben, mint ajánlattevőben
1) az alábbi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet közvetetten,
vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik:
…………………………………..
…………………………………..
Kijelentem, hogy a megnevezett jogi személy(ek), illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott
kizáró feltételek nem állnak fenn.
2) nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely
közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal
rendelkezik.

(*Kérjük a megfelelő rész 1.) vagy 2.) kitöltését.)
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………..………
(cégszerű aláírás)

6 . számú melléklet
A Kbt. 58. § (3) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 10. § a) pontja szerinti
nyilatkozat
Alulírott, …...................................... mint a(z) …............................................. ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában ezennel
kijelentem,
hogy az Eszközbeszerzés a „Bölcsőde építés Halásztelken” (KMOP-4.5.2-11-2012-0003) projekt keretében
tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe az 56. §
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetőleg az általunk az alkalmasságunk
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya
alá.
Kijelentem továbbá,9
hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe az 57. § szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót, illetőleg az általunk az alkalmasságunk igazolására igénybe vett
más szervezet nem tartozik az 57. § szerinti kizáró okok hatálya alá.

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………..………
(cégszerű aláírás)

9

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § b) pontja szerint a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerinti
kizáró okokra vonatkozóan az alvállalkozó, illetve kapacitásszervezet nyilatkozata is benyújtható. Ebben az esetben az
ajánlattevőnek e nyilatkozatot nem kell benyújtania.

7. számú melléklet
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata pénzügyi,
gazdasági feltételekről

A Kbt. 55. § ( 5) bekezdése szerinti esetben csatolandó
Projekt címe:

Eszközbeszerzés a „Bölcsőde építés Halásztelken” (KMOP-4.5.2-11-2012-0003)
projekt keretében

Ajánlatkérő neve:
Halásztelek Város Önkormányzata
A nyilatkozattevő cég
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
 az eljárásban betöltött szerepe: kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a
…………………………………………………………………….
(székhely:
……………………………….) ajánlattevő által benyújtott ajánlatban a szerződés
teljesítéséhez szükséges pénzügyi, gazdasági feltételeket biztosítjuk.
Egyben kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő
szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi, gazdasági erőforrásokkal rendelkezünk, és
azok rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A kötelezettségvállalás az alábbi pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételekre
vonatkozik:
 ………………………………………………………………………………………………
……
 ………………………………………………………………………………………………
……
Egyúttal nyilatkozom, hogy az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet
vállalunk az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és
amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.10
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………..………
(cégszerű aláírás)

10

Abban az esetben, ha a szervezet által az ajánlattevő rendelkezésére bocsátott erőforrás a szerződés teljesítése során ténylegesen
igénybe vehető, és az igénybevétel módjáról az ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) bekezdésének a) pontja szerint nyilatkozik, a
kezességvállaló nyilatkozat törölhető.

8. számú melléklet
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata műszaki,
szakmai feltételekről

A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti esetben csatolandó
Projekt címe:
Ajánlatkérő neve:

Eszközbeszerzés a „Bölcsőde építés Halásztelken” (KMOP-4.5.2-11-2012-0003)
projekt keretében
Halásztelek Város Önkormányzata

A nyilatkozattevő cég
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
 az eljárásban betöltött szerepe: kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a
…………………………………………………………………….
(székhely:
……………………………….) ajánlattevő által benyújtott ajánlatban a szerződés
teljesítéséhez szükséges szakmai, műszaki feltételeket biztosítjuk.
Egyben kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő
szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai erőforrásokkal rendelkezünk, és
azok rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A kötelezettségvállalás az alábbi pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételekre
vonatkozik:
 ………………………………………………………………………………………………
……
 ………………………………………………………………………………………………
……

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………..………
(cégszerű aláírás)

9. számú melléklet
Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerint
Alulírott, ….................................... mint a(z) …............................................. ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 40. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában
foglaltaknak megfelelően, felelősségem tudatában ezennel
kijelentem,
hogy az Eszközbeszerzés a „Bölcsőde építés Halásztelken” (KMOP-4.5.2-11-2012-0003) projekt
keretében tárgyú közbeszerzési eljárás követelményrendszerében foglaltak teljesítéséhez:11
a) a közbeszerzésnek az alábbi részei vonatkozásában kívánunk alvállalkozót igénybe
venni:
1. …….
2. …….
3. …….
b) az a) pontban megjelölt részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint a közbeszerzésnek
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak
működni:
1. ……. (megnevezés; székhely) - …… %
2. ……. (megnevezés; székhely) - …… %
3. ……. (megnevezés; székhely) - …… %

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………..………
(cégszerű aláírás)

11

Amennyiben ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót, akkor a vonatkozó részt nemleges nyilatkozattal kell kitölteni. Több
részre történő ajánlattétel esetén a nyilatkozatot az egyes részek tekintetében külön kell csatolni, amennyiben az igénybe venni
kívánt alvállalkozók között eltérés van.

10. számú melléklet
: A Kbt. 55. § (5) bekezdése és 55. § (6) bekezdésének a) és b) pontja szerinti nyilatkozat
Alulírott, ….................................... mint a(z) …............................................. ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 55. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően,
felelősségem tudatában ezennel kijelentem,
hogy az Eszközbeszerzés a „Bölcsőde építés Halásztelken” (KMOP-4.5.2-11-2012-0003) projekt
keretében tárgyú közbeszerzési eljárás követelményrendszerében foglaltak teljesítéséhez a
következő, a szerződés teljesítéséhez kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet
kívánjuk igénybe venni:12
Kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet
megnevezése:

Kapacitásait rendelkezésre Vonatkozó alkalmassági feltétel
bocsátó
szervezet megjelölése az ajánlattételi
székhelye:
felhívás adott pontjára
hivatkozással:

1) A Kbt. 55. § (6) bekezdésének a) pontja alapján nyilatkozom, hogy a szervezet(ek)
által rendelkezésünkre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során
ténylegesen igénybe fogjuk venni, mégpedig az alábbi mód(ok)on:13
Kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet
megnevezése:

A rendelkezésre
módja:

bocsátott

erőforrások

igénybevételének

2) A Kbt. 55. § (6) bekezdésének b) pontja alapján nyilatkozom, hogy a referenciát
mint erőforrást a rendelkezésünkre bocsátó szervezetet az alábbi mód(ok)on
vonjuk be a teljesítésbe, amely lehetővé teszi a szervezet szakmai tapasztalatának
felhasználását a szerződés teljesítése során:14
Kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet
megnevezése:

A referenciát rendelkezésre bocsátó szervezet teljesítésbe
történő bevonásának módja:

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………..………
(cégszerű aláírás)

12

Amennyiben ajánlattevő nem vesz igénybe kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet, akkor a nyilatkozatot nem kell csatolni.

13

Csak akkor kell kitölteni, ha a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nem került alvállalkozóként megjelölésre és az
erőforrás nem referenciákra vonatkozott, illetőleg a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek körében, ha a szervezet a Kbt. 55.
§ (6) bekezdésének c) pontja szerinti kezességet nem vállalt.
14

Csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet referenciáit használja fel
alkalmasságának igazolásához.

11. számú melléklet
Nyilatkozat a Kbt. 54. § (1) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítéséről
Alulírott, …...................................... mint a(z) …............................................. ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője a Eszközbeszerzés a „Bölcsőde építés Halásztelken”
(KMOP-4.5.2-11-2012-0003) projekt keretében tárgyú közbeszerzési eljárás során
felelősségem tudatában ezennel
kijelentem,
hogy tájékozódtunk a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg
kell felelni.

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………..………
(cégszerű aláírás)
A tájékoztatást adó szervek:
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF)
Cím: 1024 Budapest, Margit krt. 85.
Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639.
Telefon: 06-1-346-9400
Fax: 06-1-346-9415
E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu
Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szervének Munkaügyi Felügyelősége
6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.
Postacím: 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.
tel: 06-62-554-094
fax: 06-62-554-098
E-mail: csongrad-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, csongrad-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Tel.: +36-1-301-2900
Fax: +36-1-301-2903
Honlap: www.mbfh.hu
e-mail: hivatal@mbfh.hu

(Benyújtandó Az ajánlattevő cég/ egyéni vállalkozás azonosító okmányai /amennyiben
releváns



a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya másolati példánya,
illetve
a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre
vonatkozó, a megbízott aláírását is tartalmazó írásos MEGHATALMAZÁS
eredeti példánya,)

12. számú melléklet
Nyilatkozat

Alulírott ……………… (képviseli: ………………) mint ajánlattevő ezúton úgy nyilatkozunk,
hogy a …………………………. mint ajánlatkérőnek az „Eszközbeszerzés a „Bölcsőde építés
Halásztelken” (KMOP-4.5.2-11-2012-0003) projekt keretében elnevezésű eljárásban ezúton
nyilatkozunk:

a) nem nyújtottunk be el nem bírált változásbejegyzési kérelmet a cégbírósághoz.
b) mellékelten csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott módosításokkal egységes

szerkezetbe foglalt létesítő okiratot.

Kelt:

____________________________
cégszerű aláírás

A megfelelő rész aláhúzandó!

13. számú melléklet
Tervezett szerződési feltételek
amely a Eszközbeszerzés a „Bölcsőde építés Halásztelken” (KMOP-4.5.2-11-2012-0003) projekt
keretében tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött egyrészről Halásztelek Város
Önkormányzata (cím: 2314 Halásztelek, Posta köz 1., adószám: 15393317-2-13, törzsszám: 393319)
képviseletében Szentgyörgyi József polgármester (a továbbiakban: Megrendelő)

és ………………………….. (cégjegyzékszám: ………….., adószám: ……………., székhely: ……………………..;
bankszámlaszám: ……………….), mint Szállító között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek
szerint:

1.

A szerződés tárgya:

A szerződés tárgya: Eszközbeszerzés a „Bölcsőde építés Halásztelken” (KMOP-4.5.2-11-20120003) projekt keretében eszközök szállítása az Ajánlattételi felhívás, az Ajánlati dokumentáció és a
Szállító ajánlata szerint a felhívás …. része szerint.

2.

A szerződés alapjául szolgáló dokumentumok:

A Felek rögzítik, hogy közöttük a szerződés az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban
és az ajánlatban szereplő tartalommal jön létre, amely dokumentumok a jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képezik.

3.

A szerződés teljesítésének feltételei:

3.1.
A Felek megállapodnak abban, hogy a munkanapokon 9 órától 16 óráig folyamatos
elérhetőséget és rövid úton (telefon, telefax, e-mail) konzultációs lehetőséget biztosítanak egymás
számára.

3.2.
A Szállító feladatai ellátását, a szerződés teljes időtartama alatt, a Megrendelő igényeinek és
érdekeinek figyelembe vételével, a lehető legjobb tudása szerint, a határidők pontos betartásával
köteles teljesíteni.

3.3.
A Szállító köteles a szerződésben és annak elválaszthatatlan részét képező mellékleteiben
meghatározott szállítási feladatokat a Megrendelő utasításai szerint és a Megrendelő érdekeinek
megfelelően teljesíteni.

3.4.
A Szállítót titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tény és adat tekintetében, amelyről
a szerződés időtartama és az előírt feladatok teljesítése során szerzett tudomást. E kötelezettség
független a jogviszony fennállásától és annak megszűnése után is fennmarad. A titoktartási
kötelezettség kiterjed a Szállító által készített és a birtokában levő egyéb iratra is, ha ez a titoktartás
körébe tartozó tényt, adatot tartalmaz. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a
feladatok teljesítése során állam-, illetve szolgálati titok jutna tudomására, az államtitokról és a
szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló
79/1995. (VI.30.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai alapján jár el.

4.

Díjazás, díjfizetés módja, esedékessége:

4.1.
A Felek a jelen szerződés szerinti teljesítés ellenértékét legfeljebb nettó …………………………,- Ft,
azaz mindösszesen nettó …………………………………. forint díjban állapítják meg. A díj magában foglalja a
Szállítónak a teljesítéssel kapcsolatos valamennyi költségét is.

4.2.
A Megrendelő a 4.1. pont szerinti díj összegét az egyes megrendeléseket követően, teljesítésigazolás igazolás alapján, számla ellenében, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül, átutalással
egyenlíti ki a Szállító ……………………….. -nél vezetett ………………………… számú számlájára. A Felek
rögzítik, hogy a Megrendelő előleget nem fizet.

5.

Szerződést biztosító mellékkötelezettség:

A Szállító az előírt szállítási határidő elmulasztása esetére, ……………..,- Ft /nap késedelmi kötbér
megfizetését vállalja.

6.

Kapcsolattartás:

6.1.
Megrendelő részéről, az esetleges Megrendelői utasítások és állásfoglalások megtételére,
valamint a teljesítésigazolás kiállítására Szentgyörgyi József polgármester (telefon/fax: 06-24-517271) vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.

6.2.
A Szállító részéről a kapcsolattartásra és nyilatkozattételre kijelölt személy: ………………..
(telefon/fax: ……………………………)

6.3.
A Felek közötti kapcsolattartás szóban és írásban történhet, azonban a szóban megtett
nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattevő nyilatkozatát a másik félhez
haladéktalanul írásban is eljuttassa.

7.

A szerződés időtartama:

A Felek a szerződést határozott időre, annak aláírása napjától ………………….. napjáig terjedő
időtartamra kötik meg.

8.

A szerződés módosítása és teljesítése:

8.1.
A Felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei,
illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - a
szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés
valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. A szerződés teljesítésében a Szállító és az ajánlatában
megjelölt alvállalkozók működhetnek közre.

9.

A szerződés felmondása:

A szerződést bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal
felmondhatja, ha a másik fél a szerződésben vállalt bármely kötelezettségét ismételten vagy súlyosan
megszegi.

A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése
szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
Felek tudomásul veszik, hogy a Megrendelő köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni
tudjon -, ha a Szállítóban, nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely
feltétel, vagy a Szállító, mint nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely
feltétel.

10.

Jogviták rendezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, a szerződéses kötelezettség vállalások
teljesítése során, valamint a Felek között felmerülő jogviták tekintetében a Polgári Törvénykönyvéről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók. A Felek kötelezettséget vállalnak arra,
hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett –
tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek meghiúsulása esetére – pertárgyértéktől függően –
alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Készült 4 eredeti példányban, 3 oldal terjedelemben, amelyből 3 eredeti példány a Megrendelőt, 1
eredeti példány pedig a Szállítót illeti meg.

Halásztelek, 2014. ………………………………

-------------------------------------------------

----------------------------------------------

Halásztelek Város Önkormányzata

……………….

2314 Halásztelek, Posta köz 1.

………….

Szentgyörgyi József polgármester

………………..

14. számú melléklet

Információk az ajánlat összeállításához

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Az ajánlat összeállításának alaki követelményei, lezárása és benyújtása
Az ajánlat összeállításakor kérjük, hogy a dokumentáció tartalomjegyzékében megadott
sorrendet betartani szíveskedjék. Természetesen az ajánlattevő által elkészített
dokumentáció tartalomjegyzéke szükség szerint változni fog. A dokumentációban
elhelyezett, egyes dokumentumok benyújtási szabályait tartalmazó „fedőlap” után
szíveskedjék mellékelni a kért dokumentumokat (először az ajánlattevő(k)re, majd az
esetleges alvállalkozóra vonatkozóan – ahol ez értelmezhető!).
Az összeállított ajánlat valamennyi lapját (a dokumentumokkal együtt) folyamatos
lapszámozással, és szignálással lássa el, a felhívásban megjelölt módon fűzze össze.
Az ajánlatot számozott tartalomjegyzékkel kell ellátni.
Különösen fontos, hogy az egyértelműség biztosítása érdekében a jelen alapdokumentáció
számozott dokumentumait akkor se hagyja ki ajánlatából, ha annak alkalmazása nem
szükséges, hanem jól láthatóan húzza azt át és lássa el cégszerű aláírásával egyértelműen
jelezve, hogy e dokumentumot tudatosan nem alkalmazta. Ez nem vonatkozik a nemleges
nyilatkozatra.
Az így összeállított ajánlatát 1 (egy) eredeti és azzal megegyező pdf formátumban
elektronikusan készítse el és nyújtsa be. Kérjük az elkészült eredeti ajánlatot
scannelve, elektronikusan is adja be a pályázati elszámolás érdekében.
Ezt követően az 1 (egy) eredeti és a CD-t kérjük együttesen egy zárt csomagolásban
elhelyezni. Ezen a csomagoláson kizárólag az alábbi adatok tüntethetők fel:
Az ajánlat tárgya:
„Bölcsőde építés Halásztelken” … rész
Kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel

7. Az ajánlat 1 (egy) eredeti és egy elektronikus példányát tartalmazó csomagolásnak
az ajánlatok bontásának időpontjában sértetlennek kell lennie!
8. A postán feladott, vagy egyéb módon továbbított, illetve kézbesített ajánlatot az
ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az
ajánlattételi határidőig az ajánlattételi felhívásban szereplő helyen sor került. Az ajánlat,
illetve az azzal kapcsolatos postai, vagy egyéb módon továbbított, illetve kézbesített
küldemények elvesztéséből, vagy téves kézbesítéséből eredő kockázat az ajánlattevőt
terheli. A postai úton benyújtott ajánlatok esetében a fenti feliraton kívül az „Iktatóban
nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó!” feliratot is szerepeltetni kell. Ez
esetben a külső borítékon minden előírt (szükséges) adat: feladó neve, stb. feltüntethető.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

15. számú melléklet
FONTOS TUDNIVALÓK
A továbbiakban csatolt dokumentációkban kért adatokat teljes körűen és pontosan kell
megadni. A dokumentációban leírt feladatra csak teljes körű ajánlat tehető!
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy ha az adott feladat végrehajtásához csak bizonyos
hatósági engedéllyel rendelkező termék alkalmazható, úgy a leírástól eltérő termék
alkalmazása esetén a hatósági engedély meglétét is dokumentálni kell.
Kérjük, gondosan ügyeljen arra, hogy csak és kizárólag teljes körű ajánlatot áll
módunkban elfogadni. A költségvetés nem teljes körű beárazása vagy megváltoztatása az
ajánlat érvénytelenségét jelenti.
A teljes körű ajánlatnak tartalmaznia kell minden olyan munkára vonatkozó fedezetet is,
amely a költségvetésben nincs nevesítve, azonban az ajánlattevő szerint az adott feladat I.
osztályú minőségben történő, hiba–, és hiánymentes elvégzéséhez szükséges.
Amennyiben az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetésekor a
második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is megnevezi, akkor az eljárás
nyertesének esetleges visszalépésekor ez utóbbival köt szerződést.
A szolgáltatás helyszínének megtekintése: Az ajánlatkérő közös helyszíni szemlét,
konzultációt nem tart. A helyszín szabadon megtekinthető. A felmerülő kérdéseket a Kbt
szerinti módon ÍRÁSBAN kell feltenni.
Szükségesnek tartjuk azonban, hogy Ajánlattevő a szolgáltatás helyszínén és annak
környezetében, helyszíni szemle keretében, saját költségén és saját felelősségére mindazon
méréseket elvégezze, amelyeket ajánlatának kidolgozásához, továbbá a szerződéses
kötelezettségeinek vállalásához szükségesnek tart.
Amennyiben az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció révén nyújtott információk,
továbbá a helyszíni szemle során szerzett ismeretek ellenére még mindig
bizonytalansággal együtt járó kérdéseket vet fel, a Kbt. 56. §-ának előírásai szerinti úton és
módon kérhet tájékoztatást – a törvény által meghatározott időtartamon belül – az
ajánlatkérő megbízottjától. Amennyiben még ezek ellenére is található ellentmondás, a
dokumentáció értelmezésénél figyelembe veendő sorrend: Kbt, ajánlattételi felhívás,
dokumentáció.
FONTOS FIGYELMEZTETÉS! A jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatban
kérdést feltenni kizárólag írásban, a bonyolítón keresztül az Ajánlatkérőhöz
(kapcsolattartóhoz) lehet. Ennek megszegőit kénytelenek vagyunk az eljárásból
kizárni.
Az ajánlatkérő további kötelezettsége, hogy a feltett kérdésekről és azokra általa adott
válaszokról valamennyi érintett gazdasági szereplőt az előzőekkel azonos módon és úton
írásban tájékoztatnia kell.
Ajánlattevőnek a munkát az általa beadott ajánlatban szereplő anyagok felhasználásával
kell kiviteleznie. Amennyiben az ajánlattétel és a kivitelezés között eltelt idő miatt erre
objektív körülmény következtében nem kerülhet sor, az Vállalkozási szerződésben
maghatározottak szerint kell eljárni.
Amennyiben közös ajánlattevők tesznek ajánlatot, kérjük a közös ajánlattevők részére járó
ellenszolgáltatás összegét, külön- külön a szerződéstervezetben részenként
(részszámlánként) megbontva is szerepeltessék. Ezen összegeknek összhangban kell
lennie a pénzügyi műszaki ütemtervben szereplő összegekkel is.

16. sz. melléklet

REGISZTRÁCIÓS LAP15

Ajánlattevő elérhetőségei
Ezt a dokumentumot kérjük, kitöltve juttassák vissza Kádár Balázs Ügyvédi Iroda 1054
Budapest, Báthory utca 7. telefon/fax: 06-1-269-3792 e-mail: balazs@drkadar.eu elérhetőségek
valamelyikére, a kapcsolattartás megkönnyítése végett.

Eszközbeszerzés a „Bölcsőde építés Halásztelken” (KMOP-4.5.2-11-2012-0003) projekt
keretében

Név/Cégnév:
Székhely
Kapcsolattartó személy neve:
Telefonszáma:
Fax:
E-mail cím:
Ajánlattevő bankszámlaszáma:
Postai cím:
Számlázási címe:
...................................................
kapcsolattartó személy aláírása
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Az okmány pontos kitöltése minden ajánlattevő elemi érdeke, mert az eljárás során az itt szereplő adatok biztosítják, hogy az
információk az ajánlattevőkhöz eljussanak. Kérjük, hogy az itt előírt adatokat pontosan adják meg, és a regisztrációs lapot mielőbb
juttassák vissza az ajánlatkérőhöz, vagy a bonyolítóhoz, e-mailben

17. sz. melléklet
Nyilatkozat az Általános forgalmi adójogszabályok alkalmazásával és a közpénzek védelmével
kapcsolatban

Alulírott, mint a
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
(cég megnevezése, címe)
kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője kijelentem, hogy a Halásztelek Város Önkormányzata
által kiírt Eszközbeszerzés a „Bölcsőde építés Halásztelken” (KMOP-4.5.2-11-2012-0003) projekt
keretében tárgyú közbeszerzési eljárásban cégünk 2007. évi CXXVII. számú törvény (az általános
forgalmi adóról továbbiakban Áfa Tv.) hatálya alatt áll, tudomásunk van arról, hogy a Dány
Község Önkormányzata alanya az Áfa Tv-nek.
Nyilatkozunk arról is, hogy az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. (továbbiakban Art) sz.
törvényben foglaltaknak megfelelően Ajánlatkérő/ Megrendelő a közpénzek védelméről szóló
rendelkezéseket alkalmazni fogja.
A szerződés az Art 36/A §–a alá tartozik.
...............................,2014….. ..............................
................................................................
cégszerű aláírás Ajánlattevő
részéről

18. sz. melléklet
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Nyilatkozat üzleti titokról

Alulírott ……………… (képviseli: ………………) mint ajánlattevő ezúton úgy nyilatkozunk,
hogy a …………………………. mint ajánlatkérőnek Eszközbeszerzés a „Bölcsőde építés
Halásztelken” (KMOP-4.5.2-11-2012-0003) projekt keretében elnevezésű eljárásban benyújtott
ajánlatunk:

a) üzleti titkot nem tartalmaz
b) a Kbt. 80. § (1) bek. alapján az ajánlatunk következő adatai minősülnek üzleti titoknak:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
Kelt:

____________________________
cégszerű aláírás
A megfelelő rész aláhúzandó
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