3. KÖTET: FORMANYOMTATVÁNYOK

Útmutató a formanyomtatványok kitöltéséhez

1. Ajánlattevőnek a Formanyomtatványok összes kérdésére válaszolnia kell.
2. Szükség esetén pótlapokat is lehet mellékelni.
3. Ha egy kérdés nem vonatkozik az Ajánlattevőre, akkor a válasz “Nem vonatkozik
ránk” vagy ezzel egyenértékű legyen, rövid magyarázattal kiegészítve, hogy miért nem
vonatkozik rá.
4. A mellékelt dokumentumok/nyilatkozatok/igazolások, az eljárás nyelvén készült
fordítását is csatolni kell (ha alkalmazandó).
5. Önálló Ajánlattevőnek 18. melléklet kivételével be kell nyújtania az összes többi
Formanyomtatványt és csatolnia kell a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatokat,
illetőleg az alkalmasságra vonatkozó és egyéb igazolásokat.
6. Közös ajánlattétel esetén a Közös Vállalkozások / Konzorciumok minden egyes tagjára
vonatkozóan be kell nyújtania az összes Formanyomtatványt, és csatolnia kell a kizáró
okokra vonatkozó nyilatkozatokat, illetőleg az alkalmasságra vonatkozó és egyéb
igazolásokat (ha releváns). Kivétel ez alól 2., 3., 4., 19. és 22. számú melléklet,
amelyeket csak a vezető cégnek kell benyújtania.
7. Ellenszolgáltatás nettó összege, felolvasó lap – 2. melléklet
Az Ellenszolgáltatás nettó összegénél feltüntetett tevékenységek kifizetése a 4.
mellékletben (8. és 9. pont) meghatározott bontásban kerül sor.
Az Ellenszolgáltatás nettó összegénél feltüntetett tevékenységek megnevezései
semmilyen módon nem korlátozzák a Vállalkozó szerződéses kötelezettségét, hogy
elvégezze az Ajánlati dokumentációban ismertetett munkákat teljes körűen, melyet az
Ajánlattevő ajánlata benyújtásával elismer. Az Ajánlattevő elfogadja, hogy a megadott
összegek minden tekintetben a teljesítésre vonatkoznak.
A tevékenységek HUF-ban árazandóak be.
8. A formanyomtatványok aláírója büntetőjogi felelősségével garantálja, hogy az összes
állítás igaz és pontos.

1. MELLÉKLET: CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK
A beszerzés tárgya: Sárisáp általános iskola C épületének energetikai korszerűsítése
Alulírott ………………………………….., mint a …………………………………………
ajánlattevő cégszerű aláírásra jogosult képviselője vagy meghatalmazottja az árajánlathoz az
alábbi dokumentumokat csatolom.
Dokumentum
sorszáma

1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9. melléklet
10. melléklet
11. melléklet
12. melléklet
13. melléklet
14. melléklet
15. melléklet
16. melléklet
17. melléklet
18. melléklet
19. melléklet
20. melléklet
21. melléklet
22. melléklet
Dátum

Dokumentum megnevezése

Csatolva*

Kísérő levél
Tartalomjegyzék
Csatolandó dokumentumok - (jelen dokumentum)
Ajánlati összesítő – felolvasó lap
Részletes ajánlat
Ajánlati nyilatkozat
Nyilatkozat a Kbt. 62. §. (1) bekezdés a-q pontjaira
Nyilatkozat a Kbt. 62. §. (1) bekezdés k) pont kb) és
kc) pontok igazolására
Nyilatkozat a Kbt. 62. §. (2) bekezdésére
Nyilatkozat a Kbt. 63. §. (1) bekezdés a-d pontjaira
Nyilatkozat a Kbt. 66. §. (2) és (4) bekezdésre,
valamint általános nyilatkozatok
Nyilatkozat a Kbt. 66. §. (6) bekezdésére
Nyilatkozat a Kbt. 65. §. (7) bekezdésére
Beszámoló – mérleg és eredmény kimutatás
Előző 5 év legjelentősebb közbeszerzési munkái
Személyi állomány képzettsége, szakmai tapasztalata
Nyilatkozat a Kbt. 65. §. (1) bekezdés c) pontjára
Biztosítékok
Nyilatkozat felelősségbiztosításról
Üzleti titok
Közös Ajánlattétel - Közös ajánlattevők
Aláírási címpéldány
Nyilatkozat Cégbírósági változásbejegyzésről
Nyilatkozat elektronikus adathordozóról

………………….

Aláírás
..............................
(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)
* Ha a dokumentum csatolásra került, úgy „X”-et kell tenni. További mellékletek (pl.
termékleírások, stb.) csatolása lehetséges, de nem kötelező.

2. MELLÉKLET: AJÁNLATI ÖSSZESÍTŐ
– FELOLVASÓ LAP –
A beszerzés tárgya: Sárisáp általános iskola C épületének energetikai korszerűsítése
Az ajánlattevő
megnevezése:
székhelye:
levelezési címe:
adószáma:
cégjegyzékszáma:
pénzforgalmi jelzőszáma:
A kapcsolattartó személy
megnevezése:
telefon vagy mobil száma:
fax száma:
e-mail címe:

AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL TETT AJÁNLAT:
Részszempontok
1. Ellenszolgáltatás nettó összege
2. Esztergomi járásban állandó vagy
ideiglenes
lakcímmel
rendelkező
munkavállalók
arány
a
teljes
munkavállalói létszámhoz képest
3. A Felhívás III.1.3. M.2) pontja
szerinti, a szerződés teljesítésében
részt
vevő
szakember
többlet
tapasztalata
4. Többletjótállás mértéke

Érték

Mennyiségi egység
Ft
%

Év

Hónap

Tudomásul veszem, hogy az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő
lejártától számított 60 nap, amely időpontig ajánlatomat fenntartom.
Dátum

………………….

Aláírás

..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

3. MELLÉKLET: RÉSZLETES AJÁNLAT

A beszerzés tárgya: Sárisáp általános iskola C épületének energetikai korszerűsítése

Kérjük, hogy az Ajánlattevő csatolja be a kiadott költségvetési kiírás, a tervek, a műszaki
leírás, az energetikai tanúsítványok, illetve a szükséges munkák beárazásával a költségvetést,
a részletes ajánlatát.

Dátum

………………….

Aláírás

..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

4. MELLÉKLET: AJÁNLATI NYILATKOZAT

A beszerzés tárgya: Sárisáp általános iskola C épületének energetikai korszerűsítése
Címzett:

Sárisáp Község Önkormányzata
2523 Sárisáp, Fő út 123.

BENYÚJTOTTA
Az Ajánlattevő(k) neve(i), címe
Önálló Ajánlattevő
Közös Ajánlattétel / Konzorcium tagjainak neve, címe
Vezető*
Tag 1*
Tag 2*
Stb.… *
* Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számára
szükség szerint. Az alvállalkozók nem tekintendők partnernek ennek az
ajánlati formanyomtatványnak a szempontjából.
KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY (ezen ajánlatnál)
Név
Szervezet
Cím
Telefon
Fax
E-mail
(A Közös Ajánlattevők nevében, a tagoknak együtt (vagy képviselőjük útján), kell
nyilatkozniuk, és egy Ajánlati Nyilatkozatot kell csatolniuk)
A vonatkozó Ajánlattételi Felhívásra és Ajánlatkérési dokumentációra válaszul
alulírottak ezennel nyilatkozzuk, hogy:
1

Áttanulmányoztuk, és teljes egészében elfogadjuk a 2018. február 28-án megküldött
Ajánlattételi Felhívást és az Ajánlatkérési dokumentáció tartalmát és az Ajánlatkérési
dokumentáció szerves részét képező ______________________ számmal (dátummal)
ellátott Kiegészítő tájékoztatásokat (kérdés feltevése esetében a válaszokat). Ezennel
fenntartások vagy korlátozások nélkül, és teljes egészében elfogadjuk feltételeit, és
ajánlatunk elfogadása esetén a csatolt szerződést cégszerűen aláírjuk, és teljesítjük.

2

Nyilatkozzuk továbbá, hogy a közbeszerzési eljárás munkálatai elvégzésére és teljes
körű befejezésére Ajánlati Felhívásban és az Ajánlatkérési dokumentációban
meghatározott feltételeknek, műszaki tartalomnak és határidőknek megfelelően,
fenntartások és korlátozások nélkül, az alábbi összeg erejéig vállalkozunk.

3

Ellenszolgáltatás összege
A felolvasólapon lévő táblázatokban Ajánlattevő által megadott áraknál az ÁFA
összegét a magyar jogszabályok szerint állapítja meg Ajánlatkérő.
Az ajánlatok bontásakor az ellenszolgáltatás nettó összege kerül kihirdetésre, amely
nem tartalmazza az ÁFA értékét. Ajánlatkérő a nettó (ÁFÁ-t nem tartalmazó)
ellenszolgáltatás összegét fogja elbírálni a többi bírálati szemponttal együtt.

4

Ajánlatunk összeállításakor figyelembe vettük a munkavállalók védelmére, és a
munkafeltételekre vonatkozó, valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés
helyén hatályos kötelezettségeket.

5

A megvalósításnál jelentkező jogviták esetében a Magyar Köztársaság területén
érvényben lévő mértékadó jog alkalmazandó

6

A mértékadó nyelv a magyar.

7

A kommunikáció nyelve a magyar.

8

Késedelmi kötbér, teljesítési és jólteljesítési biztosíték, valamint a többletjótállás
mértéke az értékelési szempontok alapján.
Késedelmi kötbér mértéke napi 200 000 Ft. A napi késedelmi kötbérek összegének
maximuma a szerződés szerint nettó ellenszolgáltatás 20 %-a (a teljes késedelmi kötbér
maximuma, amely a napi késedelmi kötbérekből adódik össze). A késedelmi kötbér
maximált értékének elérése megnyitja Ajánlatkérő jogát a szerződéstől való elállásra,
rendkívüli felmondásra.
Az előleg visszafizetési biztosíték, illetve a teljesítési és a jólteljesítési biztosíték az
ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 134. §. (6) bekezdés a) pontjában
foglaltak alapján, továbbá a b) pontja szerint az Ajánlatkérő lehetővé teszi a zálogjoggal,
ügyvédi-közjegyzői letéttel vagy óvadék nyújtásával történő szolgáltatását is, az ajánlati
dokumentációban részletezettek szerint.
A biztosíték rendelkezésre bocsátásáról a Kbt. 134. §. (5) bekezdése szerint a (4)
bekezdés szerinti biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek
az ajánlatban nyilatkoznia kell, egyéb igazolás, nyilatkozat a biztosítékokról a
közbeszerzési eljárásban nem kérhető.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció
tartalmazza.
Befizetés vagy átutalás az 58600434-11000011-00000000 számú bankszámlára
lehetséges.

9

Ajánlatkérő a teljesítésigazolás alapján kiállított számlát a teljesítéstől számított
legkésőbb a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint fizeti ki Ajánlattevőt. Amennyiben
az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Ptk. 6:130. §

(1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. §. (3) bekezdése alapján fizeti ki a
szerződésben foglalt ellenértéket. Az ajánlattevő legfeljebb 3 db részszámlát és 1 db
végszámlát nyújthat be a munkálatok 25; 50; 70; illetve a 100 %-nak elvégzése
esetében.
A szerződéses összeg a TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00036 azonosító számú projekt
keretében kerül elszámolásra, amely költségből 100 %-ban támogatás, 0 %-ban saját
forrás terhére kerül kifizetésre.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
10

A kifizetés pénzneme: HUF.

Dátum

………………….

Aláírás

..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

5. MELLÉKLET: NYILATKOZAT A KBT. 62. §. (1) BEKEZDÉSÉRE

A beszerzés tárgya: Sárisáp általános iskola C épületének energetikai korszerűsítése
Alulírott ……………………………, mint a ………………………………………………
ajánlattevő cégszerű aláírásra jogosult képviselője vagy meghatalmazottja nyilatkozom, hogy
a Kbt. 62. § (1) bek. a)-q) pontjaiban felsorolt kizáró okok bármelyikének hatálya alatt nem
áll a fent megnevezett ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vesz részt
alkalmasság igazolásában gazdasági szereplő.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. §. (1) bekezdése szerint:
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt
évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányok alól nem mentesült;
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi
IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a
továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás
vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi
kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében
meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen
kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti
terrorizmus finanszírozása;
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk.
szerinti kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz
hasonló bűncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az

ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek
megfizetésére halasztást kapott;

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, 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;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló
2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési
eljárásban releváns módon c) 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;
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján véglegesen
vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált döntésében
vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási
per 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 véglegessé vált, - a Döntőbizottság
határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három
évnél nem régebben meghozott határozata 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 kettős
adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak
kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d)
alpontja 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;
l) 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 véglegessé vált közigazgatási - vagy
annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős 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;
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;
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben
meghozott – véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a
versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság
véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más
versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen - három évnél nem régebben
- megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az
ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el,
kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben
végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11.
§-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2)
bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági
Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;

p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben
részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három
évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy
annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat
megállapította;
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás
eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a
Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem
régebben meghozott határozata megállapította.
Dátum

………………….

Aláírás

..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

6. MELLÉKLET: NYILATKOZAT A KBT. 62. §. (1) BEKEZDÉS K) PONT KB) ÉS
KC) PONTOK IGAZOLÁSÁRA

A beszerzés tárgya: Sárisáp általános iskola C épületének energetikai korszerűsítése
Alulírott ……………………………, mint a ………………………………………………
ajánlattevő cégszerű aláírásra jogosult képviselője vagy meghatalmazottja nyilatkozom a
Kbt. 62. §. (1) bekezdés kb) pontja, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §. I) pont
ib) alpontja szerint, hogy az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet:
nem jegyeznek szabályozott tőzsdén
szabályozott tőzsdén jegyeznek
Az alábbi nyilatkozatrészt csak abban az esetben szükséges kitölteni, ha az ajánlattevőt
nem jegyzik szabályozott tőzsdén!
Továbbá nyilatkozatom, hogy mivel társaságomat nem jegyzik szabályozott tőzsdén, ezért a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.
évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges
tulajdonos neve és állandó lakóhelye:
1. tulajdonos
Tulajdonos neve:
Tulajdonos lakcíme:
Tulajdoni hányada:
Kérjük, hogy az ajánlattevő valamennyi tényleges tulajdonosát sorolja fel!
A fenti kis táblázat sokszorosítható!
Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerint tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Dátum

………………….

Aláírás

..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

7. MELLÉKLET: NYILATKOZAT A KBT. 62. §. (2) BEKEZDÉSÉRE
A beszerzés tárgya: Sárisáp általános iskola C épületének energetikai korszerűsítése
Alulírott ……………………………, mint a ………………………………………………
ajánlattevő cégszerű aláírásra jogosult képviselője vagy meghatalmazottja nyilatkozom, hogy
az alább felsorolt kizáró ok bármelyikének hatálya alatt a fent megnevezett ajánlattevő és
alvállalkozó nem áll, illetve nem vesz részt az alkalmasság igazolásában.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. §. (2) bekezdése szerint:

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági
társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető
vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő
döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős
ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az
elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt
büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan
személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő
vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági
társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető
vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali
jogkörrel rendelkező személy volt.
Dátum

………………….

Aláírás

..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

8. MELLÉKLET: NYILATKOZAT A KBT. 63. §. (1) BEKEZDÉSÉRE
A beszerzés tárgya: Sárisáp általános iskola C épületének energetikai korszerűsítése
Alulírott ……………………………, mint a ………………………………………………
ajánlattevő aláírásra jogosult képviselője vagy meghatalmazottja nyilatkozom, hogy a Kbt. 63.
§. (1) bek. a)-d) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alatt nem áll a fent megnevezett
ajánlattevő és a munka elvégzésére az alvállalkozók, illetve nem vesz részt alkalmasság
igazolásában gazdasági szereplő.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 63. §. (1) bekezdése szerint:
a) a 73. § (4) bekezdésében említett környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményeket súlyosan megszegte, és ezt három évnél nem régebben meghozott,
jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak közigazgatási perben való
megtámadása esetén jogerős bírósági határozat megállapította;
b) három évnél nem régebben hozott jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy
annak közigazgatási perben való megtámadása esetén jogerős bírósági határozat
megállapította, hogy jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségét - a c) pontban
meghatározott eset kivételével - súlyosan megszegte vagy külön jogszabályban
meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, súlyos, szakmai etikai
szabályokba ütköző cselekedetet követett el;
c) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses
kötelezettségét az elmúlt három évben súlyosan megszegte és ez az említett korábbi
szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés
alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, vagy ha a nyertes
ajánlattevőként szerződő fél olyan magatartása, amelyért felelős részben vagy egészben a
szerződés lehetetlenülését okozta;
d) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé jogerős bírósági ítéletben három éven
belül megállapított szerződésszegést követett el, amelynek során az alvállalkozó felé
fennálló vég- vagy részszámlából fakadó fizetési kötelezettségét 10%-ot meghaladó
részben nem teljesítette annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a
részére határidőben fizetett.
Dátum

………………….

Aláírás

..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

9. MELLÉKLET: NYILATKOZAT A KBT. 66. §. (2) ÉS (4) BEKEZDÉSÉRE,
ÁLTALÁNOS NYILATKOZATOK
A beszerzés tárgya: Sárisáp általános iskola C épületének energetikai korszerűsítése
Alulírott ……………………………, mint a ………………………………………………
ajánlattevő cégszerű aláírásra jogosult képviselője vagy meghatalmazottja a Kbt. 66. §. (2)
bekezdése szerint kifejezett nyilatkozatot teszek, hogy az általam képviselt cég


a jelen ajánlattételi felhívás, ajánlattételi dokumentáció feltételeit elfogadom,



az ajánlat elfogadása esetén vállalom, hogy az ajánlattételi dokumentáció részét képező
szerződésben foglalt feltételeket elfogadom, és nyertességem esetében a szerződést
megkötöm, a teljesítést az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint, az ott előírt
módon

és

minőségben,

az

ajánlatomban

vállalt

feltételekkel,

az

ajánlati

részszempontok alapján teljesítem,


az általam kért ellenszolgáltatást fenntartom.



az ajánlatot az Ajánlatkérő által közzétett "Ajánlattételi felhívásban" megjelölt tárgyra
adom be,



az "Ajánlattételi felhívásban" és a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltakat
elfogadom és magamra nézve kötelezőnek ismerem el,



az ajánlatot az "Ajánlattételi felhívásban" és a Közbeszerzési Dokumentációban előírt
feltételeknek megfelelően készítettem el,



kész és képes vagyok a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározott tárgyban
szerződéses jogviszonyt létesíteni és a Szerződést teljesíteni,



részéről a közbeszerzési eljárás megnyerése esetén a Szerződés aláírására
……………………………. jogosult (kitöltendő!);

Továbbá a Kbt. 66. §. (4) bekezdése szerint nyilatkozatot teszek, hogy szervezetem a 2004.
évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis-, középvállalkozásnak minősül (értelemszerűen
töltendő ki, illetve törlendő a nem kívánt rész!);

Dátum

………………….

Aláírás

..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

10. MELLÉKLET: NYILATKOZAT AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL
NYILATKOZAT A KBT. 66. §. (6) BEKEZDÉSÉRE
A beszerzés tárgya: Sárisáp általános iskola C épületének energetikai korszerűsítése
Alulírott ……………………………, mint a ………………………………………………
ajánlattevő cégszerű aláírásra jogosult képviselője vagy meghatalmazottja a Kbt. 66. §. (6)
bekezdésének a) pontja alapján nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a jelen
közbeszerzési eljárás teljesítésében igénybe kíván venni az alvállalkozót (kérjük, hogy a
megfelelő négyzetbe tegyen „X”-et):
Nem
Igen
Igen válasz esetén az alvállalkozó az alábbi tevékenységeket végzi:
………………………………………………………………………………………………
Továbbá nyilatkozom a Kbt. 66. §. (6) bekezdésének b) pontja szerint az általam képviselt
szervezet a jelen közbeszerzési eljárás teljesítésében igénybe kíván venni alvállalkozó(k)
adatai az alábbiak (ha több alvállalkozó lenne, akkor a lenti táblázat igény szerint
sokszorosítható):
megnevezése:
székhelye:
levelezési címe:
telefon és fax száma:
e-mail címe:
adószáma:
kapcsolattartó megnevezése:
Továbbá nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az ajánlattevő a
Kbt. 62. §. (1) bekezdése, a 62. §. (2) bekezdése és a 63. §. (1) bekezdése szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasságom igazolására igénybe vett más
szervezet sem tartozik a fent említett kizáró okok hatálya alá.
Dátum

………………….

Aláírás

..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

11. MELLÉKLET: NYILATKOZAT A KBT. 65. §. (7) BEKEZDÉSÉRE

A beszerzés tárgya: Sárisáp általános iskola C épületének energetikai korszerűsítése
Alulírott ……………………………, mint a ………………………………………………
ajánlattevő cégszerű aláírásra jogosult képviselője vagy meghatalmazottja a nyilatkozatot
teszem, hogy az általam képviselt ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az
alkalmasság igazolásához az alábbi szervezete(ke)t kívánja igénybe venni (megjelölve az
alkalmassági követelmény(eke)t, melynek igazolása érdekében ezen szervezet erőforrására
támaszkodik):
Alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet

Alkalmassági követelmény ajánlati

(neve, székhelye)

felhívás szerinti megjelölése

Abban az esetben, ha más szervezet erőforrásaira is támaszkodik az alkalmassági
követelményeinek teljesítése érdekében, úgy kérjük, csatolja az ajánlatba a kapacitásait
rendelkezésre

bocsátó

kötelezettségvállalását

szervezet
tartalmazó

olyan
okiratát,

szerződéses
amely

vagy

előszerződésben

alátámasztja,

hogy

a

vállalt

szerződés

teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
A Kbt. 67. §. (3) bekezdése alapján ha az előírt alkalmassági követelményeknek az
ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az
igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági
követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ha más szervezet kapacitására támaszkodik Ajánlattevő, akkor a fenti bekezdésben idézett
Kbt. 67. §. (1) bekezdése szerint csatolja a kapacitást nyújtó szervezet kizáró okokkal
kapcsolatos nyilatkozatait, azaz a Kbt. 62. §. (1) bekezdésére, a Kbt. 62. §. (2) bekezdésére és
a Kbt. 63. §. (1) bekezdésére vonatkozóan, illetve a Kbt. 62. §. (1) bekezdésének k) pont kb)
alpontjára vonatkozó nyilatkozatát. Ezek jelen formanyomtatványok között az 5., 6., 7. és 8.
számú nyilatkozatok.

Dátum

………………….

Aláírás

..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

12. MELLÉKLET: BESZÁMOLÓ – MÉRLEG ÉS EREDMÉNY KIMUTATÁS

A beszerzés tárgya: Sárisáp általános iskola C épületének energetikai korszerűsítése
Alulírott ……………………………, mint a ………………………………………………
ajánlattevő cégszerű aláírásra jogosult képviselője vagy meghatalmazottja nyilatkozatot
teszem, hogy az általam képviselt ajánlattevő a Felhívás III.1.2) Gazdasági és pénzügyi
alkalmasság pontja szerinti P1 alkalmassági követelményeknek szervezetem megfelel.

Kérjük, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §. (1) bek. b) pontja alapján az
Ajánlattevőnek a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának
(mérleg és eredmény kimutatás, kiegészítő mellékletek nélkül) egyszerű másolatát csatolja be
ajánlatába (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha
az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a
beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható
beszámoló beküldése nem szükséges az ajánlatban.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §. (2) bekezdése szerint a fenti irattal azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte
meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló
nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó
áfa nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja a 23 M Ft-ot.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §. (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő a fent
előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a
beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely
tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges
és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolás
mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 114. §. (2) bekezdése szerint jelen alkalmassági követelményeknek való megfelelésről
csupán nyilatkozni szükséges, azonban jelen ajánlatban az alkalmasságot igazoló okirat is
benyújtható. Ebben az esetben a Kbt. 69. §. szerinti amennyiben az ajánlattevő az
igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások
ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az
ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy
felvilágosítást kér.
Dátum

………………….

Aláírás

..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

13. MELLÉKLET: ELŐZŐ 5 ÉV LEGJELENTŐSEBB KÖZBESZERZÉSI
MUNKÁI
A beszerzés tárgya: Sárisáp általános iskola C épületének energetikai korszerűsítése
Alulírott ……………………………, mint a ………………………………………………
ajánlattevő cégszerű aláírásra jogosult képviselője vagy meghatalmazottja nyilatkozatot
teszem, hogy az általam képviselt ajánlattevő a Felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai
alkalmasság pontja szerinti M1 alkalmassági követelményeknek szervezetem megfelel.
Kérjük, csatolja be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §. (2) bek. a) pontja alapján az
Ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év
legjelentősebb építési (épület építési vagy felújítási, rekonstrukció munkái) beruházásainak
ismertetésével; az ajánlatkérő köteles az öt év teljesítését figyelembe venni.
Abban az esetben, ha egy szervezet referenciáként olyan korábbi tevékenységeket kíván
bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben
be kell mutatni csak az Ajánlattevőre vonatkozó, a teljes teljesítésből az adott szervezetre
jutó teljesített munkákat, és ezzel lehetséges az alkalmassági feltételnek való megfelelés
igazolása – konzorciumi, vagy projekttársasági korábban teljesítés esetén egyaránt
(Közbeszerzési Döntőbizottság: D.231/13/2011. határozata).
Igazolási mód: a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az
igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét vagy az
ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ajánlatkérő a
referencia igazolás tartalmi elemei között jogosult előírni az alkalmasság megállapításához
szükséges további adat megadását is a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 23. §. szerint a 22.
§. (3) bekezdése szerint.
A Kbt. 114. §. (2) bekezdése szerint jelen alkalmassági követelményeknek való megfelelésről
csupán nyilatkozni szükséges, azonban jelen ajánlatban az alkalmasságot igazoló okirat is
benyújtható. Ebben az esetben a Kbt. 69. §. szerinti amennyiben az ajánlattevő az
igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások
ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az
ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy
felvilágosítást kér.
Dátum

………………….

Aláírás

..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

14. MELLÉKLET: SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY KÉPZETTSÉGE, SZAKMAI
TAPASZTALATA
A beszerzés tárgya: Sárisáp általános iskola C épületének energetikai korszerűsítése
Alulírott ……………………………, mint a ………………………………………………
ajánlattevő cégszerű aláírásra jogosult képviselője vagy meghatalmazottja nyilatkozatot
teszem, hogy az általam képviselt ajánlattevő a Felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai
alkalmasság pontja szerinti M2 alkalmassági követelményeknek szervezetem megfelel.
Kérjük, csatolja be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §. (2) bek. b) pontja alapján
azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a
megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:
- a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajza
és rendelkezésre állási nyilatkozata,
- a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember tapasztalata megítélése szempontjából
lényeges adatokat (érintett projektek, ellátott feladat vagy munkakör, tevékenység ismertetése,
a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll
munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban). Ajánlatkérő a
gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati
időket csak egyszer veszi figyelembe.
Amennyiben a megajánlott szakember a releváns jogosultsággal szerepel a szakmagyakorlási
jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában és feltünteti a
szakember kamarai névjegyzéki számát, a szerződéskötési feltétel meglétét az érvényes
jogosultság igazolja; ebben az esetben végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum
csatolása a szerződéskötéshez nem szükséges (szakmai tapasztalatot ismertető szakmai
önéletrajz benyújtása ebben az esetben is szükséges).
Kérjük, adja meg a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(eke)t, aki(k) között legalább 1 fő
„MV-ÉP/B” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítéssel
továbbá legalább 3 év felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Feladat

Név

Kamarai

Végzettségének

névjegyzék száma

megnevezése,
szakmai
tapasztalat (év)

A táblázat szükséges esetében további sorokkal bővíthető!
A Kbt. 114. §. (2) bekezdése szerint jelen alkalmassági követelményeknek való megfelelésről
csupán nyilatkozni szükséges, azonban jelen ajánlatban az alkalmasságot igazoló okirat is
benyújtható. Ebben az esetben a Kbt. 69. §. szerinti amennyiben az ajánlattevő az
igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások
ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az
ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy
felvilágosítást kér.
Dátum

………………….

Aláírás

..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

15. MELLÉKLET: NYILATKOZAT A KBT. 65. §. (1) BEKEZDÉS C) PONTJÁRA
VONATKOZÓAN
A beszerzés tárgya: Sárisáp általános iskola C épületének energetikai korszerűsítése
Alulírott ……………………………, mint a ………………………………………………
ajánlattevő cégszerű aláírásra jogosult képviselője vagy meghatalmazottja a nyilatkozatot
teszem, hogy az általam képviselt ajánlattevő és a közbeszerzés tárgya szerinti munkálatok
megvalósításába bevont alvállalkozó a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján rendelkezni
fog a szerződéskötés időpontjában a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott
Építőipari Kivitelezői Nyilvántartással. Egyben tudomásul veszem, hogy Ajánlatkérő csak
olyan Ajánlattevővel köti meg az építési szerződést, amely a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara által nyilvántartott Építőipari Kivitelezői Nyilvántartással rendelkezik. Ez a
munkálatok megvalósítására igénybe vett alvállalkozókra is vonatkozik.
Az ajánlattevőnek és az ajánlatában megnevezett alvállalkozójának a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara által nyilvántartott Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásba szerepelnie kell. A
szerződés teljesítésében csak olyan alvállalkozó vehet részt, amely szervezet a fenti
nyilvántartásba szerepel.
Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó felelős műszaki
vezető az illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi
kamarái) által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti
országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem
rendelkezik. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9) (11) bekezdései is
irányadóak.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Az ajánlattevőnek és az ajánlatában megnevezett alvállalkozójának a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara által nyilvántartott Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásba való szereplésről az
Ajánlatkérő bizonyosodik meg a http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search
címen elérhető ingyenes adatbázisból a szerződés megkötésének időpontjában.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában megnevezett felelős műszaki vezetőjének a Magyar Mérnöki
Kamara, illetve területi kamarái által nyilvántartott felelős műszaki vezetői nyilvántartásba
való szereplésről az Ajánlatkérő bizonyosodik meg a https://www.mmk.hu/kereses/tagok
címen elérhető ingyenes adatbázisból a szerződés megkötésének időpontjában.
Dátum

………………….

Aláírás

..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

16. MELLÉKLET: BIZTOSÍTÉKOK
A beszerzés tárgya: Sárisáp általános iskola C épületének energetikai korszerűsítése
16.1. Amennyiben Ajánlattevő kér előleget a teljesítéshez, Ajánlatkérő a Kbt. 135. §. (8)
bekezdése alapján biztosítja Ajánlattevő részére részenként a szerződéses szerinti,
tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás maximum 30 %-nak megfelelő előleg
igénybevételét abban az esetben, ha részére előleg-visszafizetési biztosítékot nyújt
Ajánlattevő az igényelt előleg összeg felére vonatkozóan. Az előleg-visszafizetési biztosíték
az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 134. §. (6) bekezdés a) pontjában foglaltak
alapján, továbbá a b) pontja szerint az Ajánlatkérő lehetővé teszi a zálogjoggal, ügyvédiközjegyzői letéttel vagy óvadék nyújtásával történő szolgáltatását is meghatározott
formájában. Befizetés vagy átutalás az 58600434-11000011-00000000 számú bankszámlára
lehetséges.
Alulírott

……………………………………………………………………,

mint

az

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője vagy meghatalmazottja nyilatkozom, hogy az
előleget igénybe kívánom venni, és előleg-visszafizetési biztosítékot megajánlok Ajánlatkérő
részére:
Nem
Igen
Igen válasz esetén a felkínált lehetőségek közül az alábbi formában és a szerződéses összeg
15 %-ban fogom Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani az előleg-visszafizetési biztosítékot:
………………………………………………………………………
16.2. Az Ajánlattevőnek teljesítési biztosítékot kell megajánlania, amely a szerződés szerinti,
tartalékkeret

és

áfa

nélkül

számított

ellenszolgáltatás

öt

százaléka.

A teljesítési biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 134. §. (6) bekezdés
a) pontjában foglaltak alapján, továbbá a b) pontja szerint az Ajánlatkérő lehetővé teszi a
zálogjoggal, ügyvédi-közjegyzői letéttel vagy óvadék nyújtásával történő szolgáltatását is
meghatározott formájában. Befizetés vagy átutalás az 58600434-11000011-00000000 számú
bankszámlára lehetséges.

Alulírott

……………………………………………………………………,

mint

az

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője vagy meghatalmazottja nyilatkozom, hogy a
teljesítési biztosítékot a szerződéskötésig a felkínált lehetőségek közül az alábbi formában
fogom Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani: …………………………………………………
16.3. Az Ajánlattevőnek jólteljesítési biztosítékot kell megajánlania, amely a szerződés
szerinti,

tartalékkeret

és

áfa

nélkül

számított

ellenszolgáltatás

öt

százaléka.

A jólteljesítési biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 134. §. (6)
bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, továbbá a b) pontja szerint az Ajánlatkérő lehetővé
teszi a zálogjoggal, ügyvédi-közjegyzői letéttel vagy óvadék nyújtásával történő szolgáltatását
is meghatározott formájában. Befizetés vagy átutalás az 58600434-11000011-00000000
számú bankszámlára lehetséges.
Alulírott

……………………………………………………………………,

mint

az

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője vagy meghatalmazottja nyilatkozom, hogy a
jólteljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetéig, azaz a műszaki átadás-átvétel
időpontjáig a felkínált lehetőségek közül az alábbi formában fogom Ajánlatkérő
rendelkezésére bocsátani: ………………………………………………………………………

Dátum

………………….

Aláírás

..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)
* a releváns részt szükséges aláhúzni vagy a nem kívánt részt törölni szükséges

17. MELLÉKLET: NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL
A beszerzés tárgya: Sárisáp általános iskola C épületének energetikai korszerűsítése
Alulírott ……………………………, mint a ………………………………………………
ajánlattevő cégszerű aláírásra jogosult képviselője vagy meghatalmazottja nyilatkozatot
teszek, hogy az általam képviselt ajánlattevő rendelkezni fog az építési beruházások, valamint
az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. Felelősségbiztosítás címe
26. §-a alapján – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítással vagy a
meglévő

felelősségbiztosítást

kiterjesztem

az

előírt

mértékű

és

terjedelmi

felelősségbiztosításra. A megkívánt felelősségbiztosítás mértéke legalább a szerződés szerint
ellenszolgáltatás nettó mértéke.

Dátum

………………….

Aláírás
..............................
(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

18. MELLÉKLET: ÜZLETI TITOK
A beszerzés tárgya: Sárisáp általános iskola C épületének energetikai korszerűsítése
Alulírott ……………………………, mint a ………………………………………………
ajánlattevő cégszerű aláírásra jogosult képviselője vagy meghatalmazottja a Kbt. 44. §. (1)
bekezdése szerint az ajánlatomban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó
iratok nyilvánosságra hozatalát megtiltom.
Alulírott ……………………………, mint a ………………………………………………
ajánlattevő cégszerű aláírásra jogosult képviselője vagy meghatalmazottja nyilatkozom, hogy
nem teszem az ajánlatomban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratot.
(a fenti két nyilatkozat közül a relevánsat szükséges kitölteni, a másik nyilatkozat
törlendő vagy nem kitöltendő!)
Kérem, jelen melléklet mögé csatolja be azon iratokat, amelyek nyilvánosságra hozatalát
megtiltja.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Kbt. 44. §. (1) bekezdése alapján az üzleti titkot tartalmazó irat
kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági
szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő
az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben
részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és
milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott
indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

Dátum

………………….

Aláírás
..............................
(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

19. MELLÉKLET: KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

A beszerzés tárgya: Sárisáp általános iskola C épületének energetikai korszerűsítése

Amennyiben több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, kérjük, adja meg az alábbi adatokat. A
mellékletet csak és kizárólag akkor kell csatolni, ha az Ajánlattevő más szervezetekkel közös
ajánlatot nyújt be, egyéb esetben nem szükséges becsatolni.

119.1

A Vezető Cég neve: ..................................................................

5.2 19.2

A Vezető Cég címe: ................................................………….
Telefon:

............

Telefax:
E-mail:

4.7.7.4 19.3

A tagok neve, címe, telefon, fax:
i)

..............................................................................................

ii) ..............................................................................................
iii) ..............................................................................................
stb. .....................................................................…......................
4.7.7.6 19.4

A Közös Vállalat alapítását szabályzó megállapodás
i)

Az aláírás dátuma: ................................................................

ii) Helye: ...................................................................................
iii) Melléklet - Közös Vállalat előzetes megállapodás

4.7.7.7 19.5

A tagok közötti munka-megosztás ajánlott aránya (%-ban) az egyes
vállalatok által elvégzendő munkák megjelölésével.
..................................................................................................
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

19.6

A közös ajánlattételi esetén csatolni kell az előzetes közös ajánlattevői
megállapodás, mely tartalmazza a közös fellépésük formájának, ajánlat aláírás
módjának ismertetését, a részesedés mértékének feltüntetését, a vezető (képviselő)
cég megjelölését, a feladatok megosztásának ismertetését, nyilatkozattal, hogy a
tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a munkák megvalósításáért, valamint,
hogy a közös vállalkozás/ közös ajánlattevői vezetője fel van hatalmazva arra, hogy
teljes jogkörrel eljárjon minden tag nevében, valamint kapcsolatot tartson az
Ajánlatkérővel és felelős a szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve.
Amennyiben a megállapodás nem tartalmaz nyilatkozatot az egyetemleges
felelősségre vonatkozóan, az az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását eredményezi.

Dátum

………………….

Aláírás

..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

20. MELLÉKLET: ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

A beszerzés tárgya: Sárisáp általános iskola C épületének energetikai korszerűsítése

Kérjük, hogy az Ajánlattevő csatolja be az Ajánlattevő az ajánlatot aláíró, illetőleg a Kbt. 65.
§. (7) bekezdés szerinti szervezet/személy esetében a kapacitást nyújtó szerezet cégjegyzésre
jogosult aláírási címpéldányát, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű
másolatban.
Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, csatolni kell a meghatalmazást,
amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza és két tanúval is el van látva. A
meghatalmazásban meg kell jelölni, hogy a meghatalmazó mire hatalmazza meg
meghatalmazottat, illetve a meghatalmazott meghatalmazás elfogadása is szerepelnie kell. A
meghatalmazást a meghatalmazónak és a meghatalmazottnak is alá kell írnia.

Dátum

………………….

Aláírás

..............................
(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

21. MELLÉKLET: NYILATKOZAT CÉGBÍRÓSÁGI
VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL
A beszerzés tárgya: Sárisáp általános iskola C épületének energetikai korszerűsítése
Alulírott ……………………………, mint a ………………………………………………
ajánlattevő cégszerű aláírásra jogosult képviselője vagy meghatalmazottja nyilatkozom, hogy
folyamatban van
nincs folyamatban
az illetékes Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem szervezetem részéről.
Ha folyamatban van, akkor a 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 13. §-a szerint csatolom az
ajánlatomhoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről
a cégbíróság által megküldött igazolást.

Dátum

………………….

Aláírás
..............................
(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

22. MELLÉKLET: NYILATKOZAT ELEKTRONIKUS ADATHORDZÓRÓL

A beszerzés tárgya: Sárisáp általános iskola C épületének energetikai korszerűsítése

Alulírott ……………………………, mint a ………………………………………………
ajánlattevő cégszerű aláírásra jogosult képviselője vagy meghatalmazottja nyilatkozom, hogy
az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf
file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Egyben elfogadom azt, hogy
amennyiben a nyomtatott formátumú eredeti és az elektronikus másolati példány között
eltérés van, Ajánlatkérő a nyomtatott eredeti példányokat értékeli, azt tekinti irányadónak.

Dátum

………………….

Aláírás

..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

