ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK, NYILATKOZATMINTÁK

Tárgy:
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Alsónémedi
1. rész: Vásártér u. lakott része, Május 1. tér, Nefelejcs u. vége, Toldi u. vége
2. rész: Tulipán u., Róna u., Ibolya u., József Attila u.
szilárd burkolattal való ellátása és vízelvezetésének kiépítése a 2016. évi Adósságkonszolidációban nem
részesült települési önkormányzatok támogatása program keretében tárgyú építési beruházástárgyú
közbeszerzési eljárása
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Tárgy:
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Alsónémedi
1. rész: Vásártér u. lakott része, Május 1. tér, Nefelejcs u. vége, Toldi u. vége
2. rész: Tulipán u., Róna u., Ibolya u., József Attila u.
szilárd burkolattal való ellátása és vízelvezetésének kiépítése a 2016. évi Adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormányzatok támogatása program keretében tárgyú építési beruházás
tárgyú közbeszerzési eljárása
Tisztelt Ajánlattevő!
1.

Jelen dokumentáció célja a tárgyi közbeszerzési eljárásban történő ajánlattételhez szükséges
információk megadása.

2.

Ahol a jelen dokumentációban jogszabályi hivatkozás szerepel, és a jogforrás külön nincs megjelölve,
ott a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényre történik hivatkozás. A jelen dokumentáció
nem tartalmazza az adott közbeszerzési eljárásra vonatkozó valamennyi jogszabályt, a jogszabályi
hivatkozások és idézetek csupán az ajánlattétel könnyítését szolgálják.

3.

Az ajánlatra vonatkozó egyes tartalmi követelmények

66. § (1) Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és
formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
(2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
(4) Az ajánlatban, az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról,
hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e.
(5) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a 68. § (4) bekezdése,
részvételi jelentkezés esetében a 68. § (5) bekezdése szerinti információkat.
(6) Az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező)
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat.
4.

Kizáró okok hiányáról szóló nyilatkozat

67. § (4) Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a
szerződés teljesítéséhez a 62. §, szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
5.

Közös ajánlattétel

35. § (1) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.
(2) A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében
eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
(3) A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell
a közös ajánlattevők megjelölését.
(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás
megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő
a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek
küldi meg.
(6) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
(7) A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás
nem következhet be.
6.

Ajánlattétel különböző minőségben

36. § (1) Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban
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a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés].
115. § (4) Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött
ajánlattételi felhívást.
7.

Üzleti titok

44. § (1) A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített
módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra
hozatalát megtilthatja. 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.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára
megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3)
bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási
koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat
és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt
a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által
igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak
azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő
által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.
(3) A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan
ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát,
amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a (2) bekezdés
hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra
hozatalát megtilthatja.
(4) Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az (1)-(3)
bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági
szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.
8.

Az eljárás dokumentálása

A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési
eljárás lezárulásától [37. § (2) bekezdés], a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés
teljesítésétől számított legalább öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás
indult, az iratokat annak - bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat - jogerős befejezéséig, de legalább öt évig
kell megőrizni.
Fentiekre tekintettel az ajánlat egésze vagy egyes részei visszaadására nincs lehetőség.
9.

Határidők számítása

48. § (1) A (…) határidők tekintetében a napokban, hónapokban vagy években megállapított határidőbe vagy
időtartamba (a továbbiakban együtt: határidő) a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő
megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik.

3

(2) A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapot
követő napnak megfelel; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján.
(3) Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon
jár le.
(4) A hirdetményben (felhívásban) megjelölt határidő a hirdetmény (felhívás) feladását, illetve a felhívás
közvetlen megküldését követő napon kezdődik.
(5) Az (1)-(3) bekezdést az ajánlati kötöttség és a 131. § (6) bekezdése szerinti időtartam számítása során is
alkalmazni kell.
10. A közbeszerzési eljárás nyelve
A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar nyelv. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni.
11. Kiegészítő tájékoztatás
Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást
kérhet az ajánlatkérőtől, vagy az általa meghatározott szervezettől.
A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az
ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez,
illetve részvételre jelentkezéshez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz
figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, az 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az
ajánlattételi vagy részvételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.
12. Az ajánlatok értékelésére vonatkozó sajátos szabályok
A 81. § (4) bekezdés alapján az ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára
vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak a legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevő - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti
eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az
értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek
megfelelően kell elvégezni.
13. Az ajánlat kötelező elemei
A dokumentáció részét képező tartalomjegyzék minta szerinti tartalommal kérjük az ajánlatot összeállítani.
14. Egyenértékűség
A közbeszerzési dokumentumokban, a költségvetésben vagy az egyéb műszaki dokumentumokban gyártmány,
eredet, típus, márka, megnevezés megadása csak a közbeszerzés tárgya jellegének egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő minden esetben elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” termékeket
is. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell bizonyítania.
15. A jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatkérői oldalon közreműködő felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
dr. Dóka Zsolt /lajstromszám: 00271/ 2000 Szentendre, Városház tér 3., e-mail cím: dr.doka.zsolt@szentendre.hu
a jelen eljárásban az elérhetőségei: PERFECTUS Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft. cím:
2000 Szentendre, Széchenyi tér 35. e-mail: perfectuskft@gmail.com tel: +36 302010302, fax: 06-26-303-678
16. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az alábbiakban közli azoknak a szervezeteknek
a nevét és webcímét, amelyektől ajánlattevő tájékoztatást kaphat a környezetvédelmi, szociális
és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni:
Nemzetgazdasági Minisztérium
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek
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Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti és Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
http://www.ommf.gov.hu/index.html?akt_menu=206
Megyei Kormányhivatalok Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési
Osztályai
http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=228
Pest Megyei Kormányhivatal
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&hkl=27&lng=1
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
https://www.antsz.hu/
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
http://orszagoszoldhatosag.gov.hu/
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
http://orszagoszoldhatosag.gov.hu/altalanos-informacio/62-2/

területi

felügyelőségei

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
http://nav.gov.hu/nav/igazgatosagok
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AJÁNLOTT NYILATKOZATMINTÁK

Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy legalább az alábbi nyilatkozatminták szerinti tartalommal adják meg a
megfelelő nyilatkozatokat!
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AJÁNLAT
Tárgy:
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Alsónémedi
1. rész: Vásártér u. lakott része, Május 1. tér, Nefelejcs u. vége, Toldi u. vége
2. rész: Tulipán u., Róna u., Ibolya u., József Attila u.
szilárd burkolattal való ellátása és vízelvezetésének kiépítése a 2016. évi Adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormányzatok támogatása program keretében tárgyú építési beruházás
tárgyú közbeszerzési eljárása
Ajánlatkérő:
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Ajánlattevő:
cégnév:
Székhely:
Képviseli:
Telefon:
E-mail:
Fax:
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Tárgy:
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Alsónémedi
1. rész: Vásártér u. lakott része, Május 1. tér, Nefelejcs u. vége, Toldi u. vége
2. rész: Tulipán u., Róna u., Ibolya u., József Attila u.
szilárd burkolattal való ellátása és vízelvezetésének kiépítése a 2016. évi Adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormányzatok támogatása program keretében tárgyú építési beruházás
tárgyú közbeszerzési eljárása
Tartalomjegyzék

… oldal Borítólap
… oldal Oldalszámokat feltüntető tartalomjegyzék
… oldal Ajánlati nyilatkozat (felolvasólap) nyilatkozatminta kitöltésével
… oldal: Nyilatkozat eljárási kérdésekről
… oldal Nyilatkozat alvállalkozókról
… oldal Kizáró okok hiányának igazolása
… oldal Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása az eljárást megindító felhívás III.1.2) pontjában foglaltak
szerint (a Kbt. 69. § (4) bekezdésre is figyelemmel)
… oldal Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjában foglaltak
szerint (a Kbt. 69. § (4) bekezdésre is figyelemmel)
… oldal Nyilatkozat a felelősségbiztosításról
… oldal Kitöltött szerződés
… oldal Aláírási címpéldány, aláírásminta
… oldal Árazott költségvetés
… oldal Egyéb iratok szükség szerint
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Ajánlati nyilatkozat
(felolvasólap)
Tárgy:
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Alsónémedi
1. rész: Vásártér u. lakott része, Május 1. tér, Nefelejcs u. vége, Toldi u. vége
2. rész: Tulipán u., Róna u., Ibolya u., József Attila u.
szilárd burkolattal való ellátása és vízelvezetésének kiépítése a 2016. évi Adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormányzatok támogatása program keretében tárgyú építési beruházás
tárgyú közbeszerzési eljárása
Elfogadva a fenti közbeszerzés ajánlattételi felhívását és a közbeszerzési dokumentumokat, valamint a szerződés
tervezetet, ajánlatot teszünk a közbeszerzés teljesítésére. A szerződés megkötésére és teljesítésére készek vagyunk.
Ajánlattevő neve:
székhelye:
levelezési címe:
adószám:
cégjegyzékszám:
telefonszáma:
faxszáma:
e-mail címe:
(Kitöltendő)
Ajánlatunk értékelésre kerülő, számszerűsíthető elemei:
1.

rész:

Szempont megnevezése

Ajánlat

Vállalkozási díj

nettó … Ft + ÁFA

Jótállási idő naptári hónapokban (legalább 36
hónap, az ez alatti megajánlás az ajánlat
érvénytelenségét eredményezi és
hiánypótlással nem orvosolható, a 72 hónap
feletti megajánlásokat ajánlatkérő a 72
hónapos megajánlásokkal együtt egységesen
maximum ponttal értékeli

… hónap

Az ajánlatadásnál alkalmazott rezsióradíj: ... Ft.
2.

rész:

Szempont megnevezése

Ajánlat

Vállalkozási díj

nettó … Ft + ÁFA

Jótállási idő naptári hónapokban (legalább 36
hónap, az ez alatti megajánlás az ajánlat
érvénytelenségét eredményezi és
hiánypótlással nem orvosolható, a 72 hónap
feletti megajánlásokat ajánlatkérő a 72
hónapos megajánlásokkal együtt egységesen
maximum ponttal értékeli

… hónap
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Az ajánlatadásnál alkalmazott rezsióradíj: ... Ft.
(Kitöltendő!)
Ajánlattevőként nyilatkozzuk, hogy a teljes körű teljesítéshez szükséges feladatokat elvégezzük. Tudomásul
vesszük, hogy az ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban megadott feltételek ránk, mint
ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek. Ajánlattevő nevében nyilatkozunk, hogy készek és képesek vagyunk a
szerződést az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek szerint, az
ajánlatban meghatározott ellenszolgáltatás fejében teljesíteni, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeket elfogadjuk.
Ajánlattevőként nyilatkozzuk, hogy adott közbeszerzésnek az ajánlattételi felhívás, és a közbeszerzési
dokumentumok szerinti megvalósításához szükséges valamennyi munkarész elvégzésére vonatkozik ajánlati
összegünk, és azt nem módosítjuk, ajánlatunkhoz az ajánlati kötöttség beálltától számított 60 napig kötve vagyunk,
cégünkkel a közbeszerzési szerződés ezen időszak alatt megköthető. Ajánlattevőként nyilatkozzuk, hogy az
ajánlati ár ellenében a teljes körű teljesítést a megfelelő mennyiségben és minőségben elvégezzük.
………………………., 2017. …………….…….
……………………………
Ajánlattevő megjelölése és képviselő aláírása
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Nyilatkozat eljárási kérdésekről
Tárgy:
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Alsónémedi
1. rész: Vásártér u. lakott része, Május 1. tér, Nefelejcs u. vége, Toldi u. vége
2. rész: Tulipán u., Róna u., Ibolya u., József Attila u.
szilárd burkolattal való ellátása és vízelvezetésének kiépítése a 2016. évi Adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormányzatok támogatása program keretében tárgyú építési beruházás
tárgyú közbeszerzési eljárása
RÉSZENKÉNT KÜLÖN NYILATKOZATOT SZÜKSÉGES BENYÚJTANI
Ajánlattevő
neve:…………………………………………………………………………….......
székhelye: ……………………………………………………………………….…......
nyilatkozom,
hogy
1.

Cégünknek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
szerinti besorolása:
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
nem tartozik a Kkvt. hatálya alá.
(A megfelelő szövegrész „x”-szel jelölendő!)

2.
3.
4.

Hozzájárulunk ahhoz, hogy ajánlatkérő a Kbt-ben meghatározott nyilvánosság biztosításával
kapcsolatosan előírt kötelezettségének eleget tehessen.
Cégünkkel, illetőleg az ajánlatadás során cégünk által igénybe vett személyekkel szemben nem áll fenn
a közbeszerzési törvény szerinti összeférhetetlenség.
Nyilatkozunk, hogy ugyanezen közbeszerzési eljárásban nem teszünk másik ajánlatot más ajánlattevővel
közösen, más ajánlattevő alvállalkozójaként, kapacitást biztosítójaként nem veszünk részt.

………………………., 2017. …………….…….
……………………………
Ajánlattevő megjelölése és képviselő aláírása
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Nyilatkozat alvállalkozókról
Tárgy:
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Alsónémedi
1. rész: Vásártér u. lakott része, Május 1. tér, Nefelejcs u. vége, Toldi u. vége
2. rész: Tulipán u., Róna u., Ibolya u., József Attila u.
szilárd burkolattal való ellátása és vízelvezetésének kiépítése a 2016. évi Adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormányzatok támogatása program keretében tárgyú építési beruházás
tárgyú közbeszerzési eljárása
RÉSZENKÉNT KÜLÖN NYILATKOZATOT SZÜKSÉGES BENYÚJTANI
Ajánlattevő
neve:…………………………………………………………………………….......
székhelye: ……………………………………………………………………….…......
nyilatkozom,
hogy a közbeszerzési eljárásban
I.
A közbeszerzésnek azok a részei, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni:
….
vagy
nincs a közbeszerzésnek olyan része, melynek a teljesítésével összefüggésben ajánlattevő alvállalkozót venne
igénybe.
II.
az fenti részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók:
alvállalkozó neve

alvállalkozó címe

alvállalkozó
adószáma,
cégjegyzékszáma

…
…
…

…
…
…

…
…
…

alvállalkozó
teljesítésének
megjelölése (az
általa elvégzendő
feladat)
…
…
…

alvállalkozó
teljesítésének %os aránya
…
…
…

III.
Nyilatkozom a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az alábbi kapacitást nyújtó szervezet(ek)et kívánjuk
igénybe venni:
Kapacitást rendelkezésre bocsátó
Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást
szervezet (név, cím)
nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik (a felhívás
vonatkozó pontjának megjelölése)
…
…
…

…
…
…

……………………….,2017. ……….
……………………………
Ajánlattevő megjelölése és képviselő aláírása
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Kizáró okok hiányának igazolása
Tárgy:
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Alsónémedi
1. rész: Vásártér u. lakott része, Május 1. tér, Nefelejcs u. vége, Toldi u. vége
2. rész: Tulipán u., Róna u., Ibolya u., József Attila u.
szilárd burkolattal való ellátása és vízelvezetésének kiépítése a 2016. évi Adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormányzatok támogatása program keretében tárgyú építési beruházás
tárgyú közbeszerzési eljárása
RÉSZENKÉNT KÜLÖN NYILATKOZATOT SZÜKSÉGES BENYÚJTANI
Ajánlattevő
neve:…………………………………………………………………………….......
székhelye: ……………………………………………………………………….…......
nyilatkozom,
hogy nem állnak fenn sem cégünkkel, sem az általunk esetleg igénybe venni kívánt alvállalkozókkal, sem az
általunk esetleg igénybe venni kívánt kapacitást nyújtó szervezetekkel, személyekkel szemben a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.
I.
Nyilatkozunk, hogy cégünk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy
amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek (a megfelelő rész aláhúzandó!)
I/a.
Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló
törvény) 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve, és
állandó lakóhelye:
tényleges tulajdonos neve
…
…

tényleges tulajdonos állandó lakóhelye
…
…

VAGY
I/b.
Nyilatkozunk, hogy cégünknek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa.
II/a.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alponttal kapcsolatban nyilatkozom, hogy nincs olyan jogi személy vagy
személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.
VAGY
II/b.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alponttal kapcsolatban nyilatkozom, hogy van olyan jogi személy vagy
személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Ezen szervezet (ek) megnevezése a következő:
cégnév:
székhely:
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Fenti szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában foglalt kizáró feltétel nem
áll fenn.
………………………., 2017. …………….…….
……………………………
Ajánlattevő megjelölése és képviselő aláírása
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Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása
Tárgy:
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Alsónémedi
1. rész: Vásártér u. lakott része, Május 1. tér, Nefelejcs u. vége, Toldi u. vége
2. rész: Tulipán u., Róna u., Ibolya u., József Attila u.
szilárd burkolattal való ellátása és vízelvezetésének kiépítése a 2016. évi Adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormányzatok támogatása program keretében tárgyú építési beruházás
tárgyú közbeszerzési eljárása
RÉSZENKÉNT KÜLÖN NYILATKOZATOT SZÜKSÉGES BENYÚJTANI
Ajánlattevő
neve:…………………………………………………………………………….......
székhelye: ……………………………………………………………………….…......
nyilatkozom,
hogy cégünk megfelel az eljárást megindító felhívás III.1.2) pontjában meghatározott gazdasági és pénzügyi
alkalmassági feltételeknek.
………………………., 2017. …………….…….
……………………………
Ajánlattevő megjelölése és képviselő aláírása
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Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása
Tárgy:
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Alsónémedi
1. rész: Vásártér u. lakott része, Május 1. tér, Nefelejcs u. vége, Toldi u. vége
2. rész: Tulipán u., Róna u., Ibolya u., József Attila u.
szilárd burkolattal való ellátása és vízelvezetésének kiépítése a 2016. évi Adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormányzatok támogatása program keretében tárgyú építési beruházás
tárgyú közbeszerzési eljárása
RÉSZENKÉNT KÜLÖN NYILATKOZATOT SZÜKSÉGES BENYÚJTANI
Ajánlattevő
neve:…………………………………………………………………………….......
székhelye: ……………………………………………………………………….…......
nyilatkozom,
hogy cégünk megfelel az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai
alkalmassági feltételeknek.
………………………., 2017. …………….…….
……………………………
Ajánlattevő megjelölése és képviselő aláírása
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Nyilatkozat a felelősségbiztosításról
Tárgy:
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Alsónémedi
1. rész: Vásártér u. lakott része, Május 1. tér, Nefelejcs u. vége, Toldi u. vége
2. rész: Tulipán u., Róna u., Ibolya u., József Attila u.
szilárd burkolattal való ellátása és vízelvezetésének kiépítése a 2016. évi Adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormányzatok támogatása program keretében tárgyú építési beruházás
tárgyú közbeszerzési eljárása
Ajánlattevő
neve:…………………………………………………………………………….......
székhelye: ……………………………………………………………………….…......
nyilatkozom,
nyertességem esetén vállalom, hogy a szerződés aláírásáig ajánlatkérőnek benyújtom a közbeszerzés tárgya
szerinti (építés-szerelés) tevékenységi körre kiterjedő, legalább 20 000 000 Ft/káresemény és 40 000 000 Ft/év
kártérítési kifizetési limitösszegű érvényes építés-szerelési kivitelezői felelősségbiztosításának megkötését igazoló
biztosítási kötvényt, vagy szerződést.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülök és a szerződéskötés
időpontjában nem rendelkezem az Ajánlatkérő által a felhívásban előírt kritériumoknak megfelelő
felelősségbiztosítással, vagy annak igazolását nem nyújtom be, abban az esetben az a szerződéskötéstől való
visszalépést jelenti és az ajánlatkérő a második legkedvezőbbnek jelölt ajánlattevővel köthet szerződést.
………………………., 2017. …………….…….
……………………………
Ajánlattevő megjelölése és képviselő aláírása
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Kitöltött szerződés
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Aláírási címpéldány, aláírásminta
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Árazott költségvetés
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Egyéb iratok szükség szerint
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