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I. A közbeszerzés tárgyának fő jellemzői (műszaki leírás)
I.1. A beszerzés tárgya:
Építési beruházás „Kerekerdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése” tárgyában.
I.2. Alapadatok, okiratok:
I.2.1.1. Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:
A fejlesztés finanszírozása a Széchenyi 2020 Európai Strukturális és Beruházási Alapok, TOP1.4.1-15 kódszámú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú pályázati forrásból valósul meg.
Az ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK – Az ÖREGLAKI KEREKERDŐ ÓVODA infrastrukturális fejlesztése a cél.
A beruházás az TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00037 kódszámú pályázati forrásból valósul meg.
Az Öreglak, Fő u.92. szám (Hrsz: 275) alatt található épület Öreglak Község Önkormányzata
tulajdonában van.
Az óvoda a Kaposvár-Balatonboglár közötti főútról, valamint Marcali irányából a település
központban nyíló Fő utcában található, tehát jól megközelíthető. A telken az óvoda meglévő
épülete illetve tőle északra, egy kisebb üzlet és a hozzá kapcsolódó fedett szín található. A
terület enyhén dél-keleti irányban lejt. A telek megközelítése gyalog és gépjárművel a keleti
valamint déli oldalról, a Fő utca felől lehetséges. A település önkormányzatának tulajdonában
lévő hrsz: 275 sz. telken a kb. 70-80 évvel ezelőtt épített. A telek beépítettsége az új épület
építésével változik. A telek közművel teljesen ellátott, így víz, csatorna, gáz, elektromos
energia és telefon biztosított. A telek megközelítése jelenleg déli irányból kapukon, keleti
irányból személybejárón keresztül történik. Az épület eredeti (Fő utcai) bejárata a keleti
oldalon a gyalogosok számára továbbra is megmarad.
A meglévő épület mellé, attól függetlenül, különállóan épül az új épületszárny, új bejárattal
kialakítva. A teherhordó falak alá beton sávalapok készülnek C 20/25 minőségű betonból. A
külső falak 30 cm vtg. Porotherm N+F szerkezetek, a szerkezethez előírt hőszigetelő falazó
habarccsal. Az ablakok közötti 25 cm széles pilléreket egész téglából kell falazni. A válaszfalak
100 mm vtg.-ok, két oldalukon 12,5-12,5 mm vastagságú gipszkartonnal kasírozott, közötte
üveggyapot hő- és hangszigetelő anyaggal kitöltött falból készülnek. Kémény az épületen egy
készül, az új turbós, kondenzációs gázkazán számára. A fűtőtestek kompakt lapradiátorok,
fűtőtestenként termosztát fejjel, 55/45°C-os hőlépcsővel, maximálisan 55°C-os felületi
hőmérséklettel. Az épület födémje monolit vasbeton lemezből készül. A monolit vasbeton a
statikai terv szerinti minőségű betonból és betonvasból és min. 2,5 cm betontakarással épül.
A külső falakban a nyílászárók felett monolit vb., illetve előregyártott kiváltók készülnek,
melyek a falakra támaszkodnak. Az épület tetőidomai kontyolt nyeregtetők. A faszerkezetek
mérete statikai méretezés szerint kerül meghatározásra. A szarufák változó, de átlagosan 0,9
m-es tengelytávra kerülnek a koszorúra elhelyezve. Az új tetők szerkezete fenyő fűrészáruból
készül. A szerkezeti. anyagokat a beépítéskor gomba és rovarkár elleni védőszerrel,
égéskésleltetővel (lángmentesítővel)szabványos mértékben felülkezelni kell. Az új tető fedése
vörös cseréppel történik. A padlás és a tetőrétegek kiszellőzését a gerincen és az
ereszcsatornáknál kell biztosítani. A tetőhéjazat alatt tetőfólia beépítése szükséges a hozzá
tartozó tömítőkkel és ragasztó szalagokkal. Az épület új bejárata előtt akadálymentes rámpa,
ill. lépcső épül csúszásmentes burkolattal. A padlóburkolatok a vizes helyiségekben,
folyosókon új csúszásmentes gres lap. Az előadó termekben és tanári szobákban nagy
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kopásállóságú, antisztatikus hegesztett PVC készül a falakra 8 cm-t felhajtva. A
padlókiegyenlítés Padloponnal történik. Az új vakolat Baumit belső vakolóanyaggal, géppel
készül. A falak belülről meszeltek, a vizes helyiségekben 2,10 m-ig csempézettek, a
helyiségekben elhelyezett mosdók mögött 10 sor (min. 1,50 m magas) csempeburkolat készül
1,00 m szélességben. Az ablakok fehérek, belső ajtók bükk színben készült típus szerkezetek,
felületkezelt ajtók. Az új épület köré állagvédelmi kulé kavics rtg épül beton szegéllyel. A
főbejárati oldalon beton térkő burkolatú rámpa (lejtős járda) készül a tervezett kialakításban.
A meglévő épületen a nyílászárók műanyagból készültek, nyíló, ill. bukó szerkezetek. Az új,
önálló épülethez tervezett külső ablakok, nyílászárók fehér Rehau műanyagból készülnek
(üveg min. U=0.86), melyeknek meg kell felelniük a fokozott légzárás és hőszigetelés mai
előírásainak. A belső ajtók bükk színben készült típus szerkezetek, felületkezelt ajtók. Az új,
önálló épület majdnem minden helyiségének természetes szellőztetése biztosítható. A WC
blokkok helyiségeiben ez nem megoldható, ott helyiségenként a tető síkja fölé, ill. a
homlokzatra kivezetett gépi átszellőzéssel biztosítandó a szellőzés. Az új, önálló épület
majdnem minden helyiségének közvetlen megvilágítása van, ahol nem, ott csak mesterséges
megvilágítású. Csak az új, a meglévőtől független épület energetikájának, hőszigetelésének
kialakítása a feladat. A betonszerkezetek elé 18 cm vtg Austrotherm Grafit., a téglafalak elé 15
cm EPS (Austrotherm Grafit) hőszigetelés épül. A külső síkjára homlokzat vakolatot kell
felhordani. A lábazatra 20 cm Austrotherm Expert fix szigetelés kerül. A padlás 25 cm
üveggyapot szigetelő paplannal lesz szigetelve. A padló alá 10cm vtg Austrotherm Grafit 150
lépésálló hőszigetelés tervezett. A hőszigeteléseket páranyomás elleni párazáró, illetve a
padlókban technológiai fóliával kell készíteni.
I.2.1.1.1. az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése:
Kerekerdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése.
I.2.1.1.2. az építési munkahely megjelölése:
ÖREGLAKI KEREKERDŐ ÓVODA - 8697 Öreglak, Fő utca 92. Hrsz. 275, Magyarország, Somogy
megye – NUTS kód: HU 232.
I.2.1.1.3. az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei
(teljesítőképessége, kapacitása, befogadóképessége, férőhelyszáma, jellemző mérete stb.):
ÓVODA FELMÉRÉS HELYISÉGLISTA
Helység megnevezése
öltöző
mos.
wc
közl.-folyosó
csoportszoba
csoportszoba
gy. mosdó+WC
iroda/közl.
tálaló mosogató
felnőtt étkező
étkező

burkolat
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
parketta
parketta
kerámia
parketta
kerámia
kerámia
kerámia

Alapterület
43,33 m2
3,97 m2
1,20 m2
14,49 m2
45,39 m2
45,73 m2
21,83 m2
17,70 m2
18,22 m2
13,63 m2
22,47 m2
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fejlesztő

parketta
Felvétel összesen

BŐVÍTMÉNY HELYSÉGLISTA
Helység megnevezése
Szélfogó
Akadálymentes ffi WC.
Takarítószer tároló
Mosoda, szárító
Nevelőtestületi könyv.
Iroda, intézetvezető
Általános raktár
Többcélú helyiség, tárgyaló
Tornaszoba
Szertár
Mosdó
Öltöző
WC
WC
TUS
Bővítés összesen:
Hasznos alapterület összesen:

Sorsz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Burkolat
PVC
kerámia
kerámia
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia

Munka megnevezése
felvonulási létesítmények
keretállványozás
zsaluzás különféle
humuszos termőréteg eltávolítása
munkaárok készítése különféle
vízszintes földmű terület rendezése
humuszterítés
föld tükör készítése
föld tömörítések különféle
vasbeton készítése szivattyús technikával különféle
betonacél helyszíni szerelése különféle
betonozás különféle
esztrich készítése különféle
előre gyártott elemek elhelyezése különféle
falazat készítése különféle
fa tetőszerkezet készítése a kiegészítő munkákkal együtt
deszkázás különféle

25,25 m2
273,23 m2

Alapterület
27,25 m2
5,13 m2
4,11 m2
9,2 m2
15,36 m2
18,08 m2
18,08 m2
22,4 m2
60,9 m2
15,05 m2
3,33 m2
6,36 m2
1,12 m2
1,13 m2
1,59 m2
209,09 m2
482,32 m2

Mennyiség
1,00 klt.
378,00 m2
263,75 m2
67,3 m3
55,2 m3
450,00 m2
400,00 m2
275,00 m2
88,00 m3
62,6 m3
3,689 t
52,93 m3
880,00 m2
52,00 db.
381,20 m2
398,00 m2
85,00 m2
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

48
49

egyenes karú falépcső készítése
faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző védelme
faanyag lángmentesítése
vakolás, rabicolás különféle
szárazépítés különféle
tetőfedés hornyolt tetőcseréppel a kiegészítő munkákkal együtt
burkolat készítés különféle
függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű
lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel
bádogos szerkezetek szerelése különféle
nyílászárók lehelyezése különféle
meglévő kerítés bontása különféle
lakatos szerkezetek elhelyezése különféle
kerítés szerelése különféle
kül-és beltéri információs rendszer elhelyezése különféle
festés különféle a kiegészítő munkákkal együtt
szigetelés készítése különféle
Méretre készített műanyag redőny felszerelése különféle
biztonsági UV szőrős fólia ragasztása
térburkolat készítése a hozzá tartozó kiegészítő munkákkal
jelző- és útbaigazító táblák elhelyezése
gyepesítés és a hozzá tartozó munkák
csapadék víz elvezető rendszer kiépítése a hozzá kapcsolódó
munkákkal
gázmérő kialakítása a hozzá kapcsolódó munkákkal
gázvezeték készítése különféle a hozzá kapcsolódó munkákkal
gázkazán beépítése a hozzá kapcsolódó munkákkal
fűtési vezeték szerelése különféle a hozzá kapcsolódó munkákkal
fűtési vezeték szigetelése különféle a hozzá kapcsolódó
munkákkal
belső csatorna építés különféle a hozzá kapcsolódó munkákkal
műanyag vízveteték szerelés különféle a hozzá kapcsolódó
munkákkal
vízvezeték szerelés különféle a hozzá kapcsolódó munkákkal
vízvezeték szigetelés különféle a hozzá kapcsolódó munkákkal
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vizes szerelvények és tárgyak felszerelése

40
41
42
43
44
45
46
47

51
52
53

1 hurkos analóg intelligens tűzjelző központ akkumulátorral,
kialakítésa a hozzá kapcsolódó munkákkal
merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése különféle a hozzá
kapcsolódó munkákkal
szigetelt vezeték védőcsőbe húzva különféle a hozzá kapcsolódó
munkákkal

1,00 db.
500,00 m2
500,00 m2
1.448,10 m2
166,5 m2
398,00 m2
458,76 m2
48,80 m
18,00 m
161,3 m
40,00 db.
34,00 m
10,00 db.
64,00 m
10,00 db.
1.028,20 m2
2.301,20 m2
26,00 db.
8,50 m2
201,60 m2
1,00 db.
8010 m2
106,00 m
1,00 db.
52,00 m
1,00 db.
188,00 m
178,00 m
38,00 m
20,00 m
69,00 m
69,00 m
költségvetésben
részletezve
1,00 klt
910,00 m
3.480,00 m
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54
55
56
57
58
59
60

elosztó dobozok szerelése különféle a hozzá kapcsolódó
munkákkal
gyengeáramú vezeték szerelése különféle a hozzá kapcsolódó
munkákkal
gyengeáramú vezeték fektetése különféle a hozzá kapcsolódó
munkákkal
szerelvények elhelyezése különféle a hozzá kapcsolódó munkákkal
lámpa testek felszerelése különféle a hozzá kapcsolódó
munkákkal
akkumulátoros vészvilágítási rendszer szerelése különféle a hozzá
kapcsolódó munkákkal
villámhárító rendszer kialakítása a hozzá tartozó munkákkal

111,00 db.
650,00 m
50,00 m
77,00 db.
39,00 db.
18,00 db.
1,00 kpl.
Rendszer

A megadott megnevezések és mennyiségek tájékoztató jellegűek, a benyújtandó ajánlat
alapját képező részletes műszaki tartalmat a dokumentáció részét képező kiviteli tervek,
műszaki leírások és mennyiségi kiírások részletesen tartalmazzák.
I.2.1.1.4. az építési eljárások, technológiák megnevezése:
A projekt keretében megvalósítandó építés-kivitelezési munkákról teljeskörű kiviteli
tervdokumentáció készült, mely magában foglalja az építész, épületgépész, épület villamos
szakági kiviteli terveket, műszaki leírásokat egyaránt. A kiviteli tervdokumentációban
részletesen ismertetésre kerültek az alkalmazott építési eljárások, technológiák.
I.2.1.1.5. az építési tevékenység jellege (új építmény építése, átalakítás, bővítés, bontás
stb.):
Új építés, bővítés
I.2.1.1.6. az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja:
Tervezett kezdési idő (munkaterület átadás-átvétel napja): a szerződés aláírását követő 5
munkanapon belül. Tervezett befejezési határidő: A munkaterület átadás – átvételét követő
naptól számított 400. nap.
I.2.1.1.7. az építmény vizsgálatára, ellenőrzésére és átvételére vonatkozó feltételek:
Megrendelő a Ptk. 6:123. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő teljesítést fogad el. A
beépítésre kerülő anyagok megfelelőségét a kivitelező teljesítmény nyilatkozatokkal, és/vagy
ÉME nyilatkozattal köteles igazolni, mely dokumentumok az átadás-átvételi dokumentáció
részét képezik. Kivitelezőnek mind a beépítésre kerülő anyagok, mind pedig a munkavégzés
tekintetében maximálisan be kell tartani a vonatkozó környezetvédelmi előírásokat. A
beépítésre kerülő anyagok és technológiák tekintetében törekedni kell a környezetbarát,
illetve újrahasznosított anyagok felhasználására.
Az átadás-átvétel idejére kivitelezőnek nyilatkoznia kell, hogy a munkákat a Ptk. 6:123.§ (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelő minőségben, az igazolásokban szereplő anyagokkal,
szakszerűen végezte el. Az átadás-átvételi dokumentáció részét kell, hogy képezze a
beépítésre került anyagok jegyzéke részletes specifikációval, az ajánlatban szereplő adatokkal
összhangban.
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Az ajánlatkérő által a kivitelezés műszaki ellenőrzésével megbízott műszaki ellenőr(ök)
jogosultak az építési tevékenységekkel kapcsolatos műszaki kérdésekben eljárni.
I.2.1.2. Előzmény okiratok (másolatban):
A tervezett építés-kivitelezési tevékenységek ÉPÍTÉSI ENGEDÉLLYEL VÉGEZHETŐ építési
tevékenységnek minősül, mely jogerőre emelkedett. A kiviteli tervdokumentáció az EKR
felületen található.
I.2.1.2.1. tájékoztatás a szükséges engedélyekről
A tervezett építés-kivitelezési tevékenységek építési engedély kötelesek, mely jogerősre
emelkedett. A kiviteli tervdokumentáció az EKR felületen található.
I.2.1.2.2. felmentések, valamint eltérési engedélyek:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen közbeszerzési dokumentáció nem tartalmaz
felmentést, illetve eltérési engedélyt jogszabályoktól, műszaki és egyéb hatósági előírásoktól,
mindenben a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki és hatósági előírásoknak megfelelően kell
eljárnia kivitelezőnek! Ajánlatkérő a kivitelezés teljes időtartamában elektronikus ÉPÍTÉSI
NAPLÓ vezetését KÖVETELI MEG!
I.2.1.3. Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények,
szolgáltatások:
A projekt keretében megvalósítandó építés-kivitelezési munkákról teljeskörű kiviteli
tervdokumentáció készült, mely magában foglalja az építész, épületgépész, épületvillamos
szakági kiviteli terveket, műszaki leírásokat egyaránt. A kiviteli tervdokumentációban
részletesen ismertetésre kerültek az alkalmazott építési eljárások, technológiák.
I.2.1.3.1. Az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények és környezeti
tényezők (forgalom folyamatos fenntartása, más vállalkozónak egyidejűleg a térségben
végzett tevékenysége, környezet-, természet- és örökségvédelmi követelmények,
munkavégzési időszak korlátozása stb.)
A bővítés során az óvoda épülete használatban van. Az építtetővel a munka megkezdéséről
előzetesen egyeztetni szükséges.
Építőanyagot és építési törmeléket Öreglak Község Önkormányzata idevonatkozó
rendeleteiben foglaltaknak megfelelően tárolhatja. Építőanyagot raklapon, vagy kalodában,
építési törmeléket konténerben. Az építőanyag és építési törmelék tárolására használt,
valamint felvonulási területeket kivitelezőnek az eredeti állapotnak megfelelő minőségben
kell visszaadnia. A keletkezett építési törmelék, hulladék elszállítása lerakóhelyre, a kivitelező
feladata. A keletkezett hulladékok elszállítását megelőzően a Vállalkozó (nyertes ajánlattevő)
köteles előzőleg egyeztetni az ajánlatkérő Önkormányzat képviselőjével arra vonatkozóan,
hogy az Önkormányzat mely bontott anyagokra tart igényt. Amely bontott termékekre az
Önkormányzat igényt tart, azt a Vállalkozó köteles a helyszínen jegyzék ellenében átadni. A
bontott anyag elszállítása az önkormányzat feladata.
I.2.1.3.2. a megbízó által nyújtott szolgáltatások (felvonulási épület, villamos energia,
építőgép, kivitelezési tervek stb. rendelkezésre bocsátása):
Ajánlatkérő az építés-kivitelezési munkák elvégzéséhez a munkaterület átadás-átvételével
egyidőben a kivitelező részére biztosítja, és kijelöli a felvonulásra, anyagtárolásra használható
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területeket. A kivitelezési munka elvégzéséhez szükséges, a helyszínen meglévő közművek
felhasználhatók. Amennyiben ezek a csatlakozások a nyertes ajánlattevőnek nem feleknek
meg, úgy az ideiglenes vételezési helyek kialakítását saját költségén kell elvégeznie, és a
műszaki átadás-átvételt követően eredeti állapotában helyre állítva ajánlattevő részére
visszaadni.
I.2.2. Közbeszerzési műszaki leírás:
Lásd az EKR felületre feltöltött közbeszerzési tervdokumentációt.
I.2.2.1. Az építmény, az építési munka általános leírása:
Építési tevékenység megnevezése, építési helyszín:
ÖREGLAKI KEREKERDŐ ÓVODA - 8697 Öreglak, Fő utca 92. Hrsz. 275, Magyarország, Somogy
megye – NUTS kód: HU 232.
Építtető: Öreglak Község Önkormányzata 8697 Öreglak, Fő utca 14.
Építtető képviselője: Maczucza Miklós polgármester
Építtető műszaki ellenőre: TROMPUS Mérnöki Kft, személyes közreműködő: Francz Ottó.
Nyertes ajánlattevő feladata a kiviteli tervdokumentáció és árazatlan költségvetési kiírásban
foglalt építés-kivitelezési munkák maradéktalan elvégzése. Az építés-kivitelezési munka
elkészültét követően az átadás-átvételi dokumentáció elkészítése, átadása.
I.2.2.2. az anyagminőségek és egyéb követelmények, figyelembe veendő szabványok,
műszaki követelmények meghatározásával:
Az anyagminőségek és egyéb követelmények esetében, figyelembe veendők az adott
szabványok, műszaki követelményeket a kiviteli tervdokumentáció szakági tervei és a
MŰSZAKI LEÍRÁSOK ismertetik.
I.2.2.3. Minőségbiztosítási, munkavédelmi és biztonsági követelmények ismertetése.
- 1993. évi XCIII. törvény különös tekintettel az alábbi részletekre: Alapelvek: a
létesítéssel kapcsolatos munkavédelmi előírások 2. § és 4. §; A törvény hatálya: 9. § (1.
és 2.) szakasz; A biztonságos munkavégzés követelményeinek előírásai; Általános
követelmények 18. §; A létesítés követelményei 19.-20. §; A munkavégzés tárgyi
feltételei: 23. §, 25.-28. §, 30. §; A munkafolyamatra vonatkozó előírások: 42. §.
- 5/1993. (XII. 26.) MüM. végrehajtási rendelet; és annak 1. Sz. melléklete;
- 2/1986. (11. 27.) ÉVM. sz. rendelet az Országos Építésügyi Szabályzat közzétételéről,
az 1/1990 (I. 16.) KÖHÉM módosító rendelettel való módosítással.
- 1/1992 (1. 6.) KTM rendelet az OÉSZ közzétételéről szóló 2/1986 (II. 27.) rend., és az
azt módosító 1/1990 KÖHÉM módosító rendelet módosításáról.
- 2/1981. (II. 7.) EÜM. sz. rendelet a munkavédelem általános egészségügyi
követelményeiről 4/1984. (I. 23.) EÜM. sz. rendelet a zaj és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról.
- 5/1986. (VIII. l0.) EÜM. sz. rendelet a légszennyező anyagok, a levegőminőségi
határértékek és a légszennyezettség mérésére vonatkozó szabályok megállapításáról.
Továbbá a kiviteli tervdokumentáció MŰSZAKI LEÍRÁSAI (építész, épületgépész,
épületvillamos).
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Műszaki egyenértékűség bizonyítása
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során
felhasznált termékeknek és megoldásoknak az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban
megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint
„azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük. Ajánlatkérő az építési beruházás során
felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a műszaki dokumentációban részletesen
meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő termékeket érti.
Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában a műszaki dokumentációban meghatározott
termékekkel egyenértékű terméket ajánl meg, ennek az ajánlatból egyértelműen ki kell
tűnnie, azt eltéréslistában kell szerepeltetni.
Ajánlatkérő felhívja figyelmet arra, hogy a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5)
bekezdése szerint, amennyiben a közbeszerzési dokumentumok bármely része vagy a műszaki
leírás valamely konkrét, meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra; szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra
vagy műszaki ajánlásra utal vagy ilyet nevez meg, akkor Ajánlatkérő azzal egyenértékű
teljesítést is elfogad. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő kötelezettsége és az eltérést
fel kell tüntetni az ajánlatban minden esetben. Ilyen megjelölés hiányában a megajánlás a
műszaki dokumentációban és költségvetésben megjelölt konkrét termék és márka szerinti
megajánlásnak tekintendő.
A Kbt. 60. §-a alapján az ajánlatkérő megköveteli, hogy a gazdasági szereplők a műszaki
leírásban, vagy az értékelési szempontok vagy a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek
keretében meghatározott követelményeknek vagy kritériumoknak való megfelelés igazolására
nyújtsanak be megfelelőség értékelő szerv által készített vizsgálati jelentést vagy ilyen szerv
által kiállított tanúsítványt. Megfelelőség értékelő szerv alatt a termékek forgalmazása
tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek megfelelően akkreditált, megfelelőség értékelési tevékenységeket
(kalibrálást, vizsgálatot, tanúsítást és ellenőrzést) végző szervet kell érteni.
Ajánlatkérő más megfelelő bizonyítási eszközt - különösen a gyártó műszaki dokumentációját
- is elfogadja, ha a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy rajta kívül álló ok miatt nem volt
lehetősége a megadott szerv által kiállított vagy azzal egyenértékű tanúsítvány vagy vizsgálati
jelentés megszerzésére a benyújtásig rendelkezésre álló időn belül. Ebben az esetben az
érintett gazdasági szereplőnek bizonyítania kell, hogy az általa megvalósítandó építési
beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek vagy
kritériumoknak.
Elismert szervezetnek minősül az olyan vizsgáló és kalibráló laboratórium, valamint tanúsító
és ellenőrző szervezet, amely megfelel az alkalmazandó európai szabványoknak.
Az ajánlatkérő elfogadja a más EU tagállamban székhellyel rendelkező elismert szervezet által
kiadott tanúsítványokat is.
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I.2.3. Műszaki tervek:
A műszaki terveket az EKR felületen a felsőmenüsor Közbeszerzési dokumentáció menüjében
a További közbeszerzési dokumentumok között található kiviteli tervdokumentáció teljes
körűen tartalmazza.
I.2.4. A 312/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti árazott költségvetés
alapján készített árazatlan költségvetési kiírás:
Az árazatlan költségvetési kiírás az EKR felületen a felsőmenüsor Közbeszerzési dokumentáció
menüjében a További közbeszerzési dokumentumok között található meg.
I.3. Az ajánlati ár
Az ajánlati árra vonatkozó ajánlatot (nettó ellenszolgáltatás teljes összege) az EKR űrlap
szerinti Felolvasólapon a táblázatba beírva, értelemszerűen, a kiadott költségvetés alapján kell
megadni, magyar forintban (HUF), nettó értéken. Ajánlatkérő az eljárásban tartalékkeretet
nem biztosít.
Az árazott költségvetést az alábbiak szerint kérjük benyújtani:
- az ajnlatkérő által az EKR-ben rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetési kiírást
beárazva, az ajánlatkérő által meghatározott részletezettséggel és tartalommal. A
kiadott költségvetésben szereplő mennyiségek ajánlattevő által nem módosíthatók!
A kiadott költségvetésben az anyag és díj egységárakat és összesített árakat is ki kell
tölteni a megadott mennyiségek használatával!
- Az árazott költségvetést az ajánlathoz az EKR rendszerben be kell nyújtani
cégszerűen aláírt .pdf dokumentumként
A költségvetés tételesen nem tartalmazza a kivitelező egyéb járulékos költségeit azonban
ezeket az ajánlattevő a saját munkafeltételeinek megfelelően építse be az ajánlatába az
egységárakra vetítve.
Az ajánlati ár teljeskörűen tartalmazza valamennyi, a terveken, a költségvetésben, a
szerződéstervezetben és a műszaki dokumentációban szereplő munkák műszaki leírás szerinti,
kifogástalan műszaki és esztétikai megvalósítását, valamint a kivitelezéséhez szükséges anyag,
munkadíj, eszközök, továbbá kiegészítő és járulékos munkarészek megvalósításának költségét.
Tekintettel arra, hogy a vállalkozási szerződés átalányáras, amennyiben a tervek alapján a
költségvetésekkel kapcsolatban mennyiségi vagy tételt érintő kérdés merül fel arra
vonatkozóan ajánlattevőknek kiegészítő tájékoztatás keretében kell ajánlatkérőhöz
fordulniuk!
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei
Ajánlatkérő 10 % előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a Kbt. 135. § (7)-(8)
bekezdése, a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 30. §-a és a további közbeszerzési
dokumentumokban foglalt részletes előírások szerint. Ajánlatkérő az igazolt teljesítést
követően benyújtott három db részszámlát (25%-os, 50 %-os és 75 %-os műszaki
készültségnél); továbbá az igénybevett előleg összegével csökkentett összegű 1 db végszámlát
a Kbt. 135-136. §-aiban és a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 30- 31., 32/A. és 32/B. §-aiban
foglaltak szerint, a számla kézhezvételét követő - a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §
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(1) bekezdés d) pontjában (az alvállalkozói teljesítés vonatkozásában) és g) pontjában (a
fővállalkozói teljesítés vonatkozásában) - 15 napos fizetési határidővel, átutalással egyenlíti ki.
Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
A finanszírozás módja: utófinanszírozás; a támogatás mértéke (pályázati forrás): 100 %-os
intenzitású.
I.4. Kizáró okok, alkalmassági követelmények
Lásd az ajánlattételi felhívásban foglalt előírásokat, továbbá:
A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat
tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem
alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési
dokumentumot" említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. §
(1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell a
részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben
részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus
nyilvántartásokból is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdésének a) és b)
pontjaiban foglaltak értelmében kizárja az eljárásból
-

azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5)
bekezdése],
azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem
kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdése].

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7)
bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a kizáró okokra vonatkozóan a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
I.5. További szerződés-kötési feltételek
I.5.1. Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételeként előírja, hogy nyertes
Ajánlattevőnek szerepelnie kell a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari
kivitelezési tevékenységet végzőkről vezetett nyilvántartásban. A jelen feltételnek való
megfelelést Ajánlatkérő az MKIK honlapon elérhető közhiteles nyilvántartásból ellenőrzi.
I.5.2. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára összkockázatú vagyon- és
felelősségbiztosítási szerződést (C.A.R. vagy E.A.R.; a továbbiakban: biztosítás) kell kötnie vagy
meglévő biztosítását kiterjeszteni az alábbiak szerint:
Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára összkockázatú vagyon- és
felelősségbiztosítási szerződést (C.A.R. vagy E.A.R.; a továbbiakban: biztosítás) kell kötnie vagy
meglévő biztosítását kiterjeszteni az alábbiak szerint: a biztosításnak esetenként minimum
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10.000.000 HUF értékre és legalább 20.000.000 HUF évenkénti kárlimitre kell szólnia. A
felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a beszerzés tárgyát képező kivitelezési munkálatok
során esetlegesen bekövetkező dologi és felelősségi káreseményekre, különös tekintettel a
kivitelező által harmadik személynek okozott károk biztosító általi megtérítésére. Az előírt
feltételeknek mindenben megfelelő biztosítási szerződés bemutatása szerződéskötési feltétel.
I.5.3. Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell az építésügyi és az
építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013.(VII.11.) Korm.
rendelet szerinti, legalább MV-É (építési szakterület) jogosultsággal rendelkező szakemberrel,
akinek a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara felelős
műszaki vezetői névjegyzék nyilvántartásában (www.mmk.hu). Ajánlatkérő az előírt
jogosultságot a kihirdetett nyertes Ajánlattevő vonatkozásában a szerződéskötést
megelőzően a Magyar Mérnöki Kamara honlapjáról ellenőrzi.
I.5.4. Ajánlattevőnek a szerződéskötést megelőzően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 41. § (6) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy átlátható szervezetnek
minősül.
Az I.5.1-I.5.4. pontokban foglalt szerződéskötési feltételek meglétének hiányát Ajánlatkérő az
ajánlattól való visszalépésként tekinti, és ebben az esetben – figyelembe véve a Kbt. 131. § (4)
bekezdését - a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést, ha őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
A szerződéskötési feltételek (I.5.1-I.5.4. pontok) vállalásáról Ajánlattevőnek ajánlatában
nyilatkoznia kell.
I.6. Közös ajánlattétel
Amennyiben több ajánlattevő közösen küld be ajánlatot, a közös ajánlattevőknek az
ajánlathoz csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés közös teljesítésére vonatkozó, valamennyi közös ajánlattevő által
cégszerűen aláírt megállapodást - a Kbt. 35.§ és az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017.(XII. 19.) Korm. rendelet(a továbbiakban: EKR rendelet) 13. § (3)
bekezdésének figyelembe vételével - minimálisan az alábbi tartalommal:
- közös Ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni, aki írásban nyilatkozik
arról, hogy a képviselőséget elfogadja (csatolni kell az EKR rendelet 13. § (3) bekezdése
szerinti okiratot!),
- a közös Ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését,
- a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen
felelnek,
- tartalmazza a tervezett feladatmegosztás részletes ismertetését,
- közös ajánlattevők nyertes ajánlattevőként történő kihirdetésénekesetére nyilatkozat
arról, hogy a szerződés aláírása, így a hatályának beállta vagy annak megszűnése nem
függ valamely további feltételtől vagy időponttól, továbbá hatálybalépése nem függ
harmadik személy beleegyezésétől, illetve hatósági jóváhagyástól,
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a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő
lejárta után változás nem következhet be.

I.7. Az ajánlatok értékelése
1.7.1. Jótállás időtartama: Kötelezően előírt 24 hónap jótálláson felül vállalt többlet-jótállási
idő (hónapokban megadva 0-36 hó között)
A megajánlást a felolvasólap vonatkozó rovatába egy számadattal, egész hónap
mértékegységben kifejezve kell megadni.
A megajánlást a felolvasólap vonatkozó rovatába egy számadattal, egész hónap
mértékegységben kifejezve kell megadni.
Ajánlatkérő 24 hónap jótállás vállalását kötelezően előírja. Ajánlattevő az ajánlattétellel
vállalja a 24 hónap kötelező jótállást. Ajánlattevő a 24 hónap kötelező jótállási időn felül
adhatja meg többlet-vállalását, ami legfeljebb további 36 hónap lehet. A maximálisan adható
pontszámot (100 pont) a legkedvezőbb ajánlati elem (benyújtott ajánlatoktól függően, de
legfeljebb 36 hónap többlet-jótállás, amely esetben a teljes jótállási idő 24+36=60 hónap)
kapja. A 36 hónapnál több jótállási időt tartalmazó ajánlat nem minősül érvénytelennek, de a
bírálat során az adható pontszám ez esetben is úgy kerül kiadásra, mint a 36 hónapos többletjótállás vállalásnál, vagyis a maximálisan adható 100 pontot kapja a megajánlás. Amennyiben
ajánlattevő nem kíván többlet-jótállást vállalni a kötelező 24 hónapos jótállási időn felül, akkor
a felolvasólapon többlet-jótállásként 0 (nulla) hónap szerepeljen, ebben az esetben
ajánlattevő csak a kötelezően előírt 24 hónap jótállást vállalja. Amennyiben ajánlattevő 0
(nulla) hónap többlet-jótállást vállal, úgy megajánlására 0 (nulla) pontot kap. Ajánlattevő
vállalását a felolvasólap releváns rovatába 0-36 közötti tartományon belüli arab szám
beírásával adhatja meg. Mivel csak egész hónap vállalható, kizárólag 0-36 tartományba eső
egész szám írható a rovatba (Amennyiben a rovatba a „0” (nulla) számjegy helyett kihúzás,
áthúzás vagy egyéb más – arab számtól eltérő – jelölés kerül, úgy ajánlatkérő úgy tekinti, hogy
ajánlattevő 0 (nulla) hónap jótállást vállalt. Ha Ajánlattevő az e pontban írtak ellenére
tizedestörtben adja meg vállalását, akkor e vállalást Ajánlatkérő a kerekítés szabályai szerint
meghatározott egész számra kerekítve fogja értékelni.
I.7.2. Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni tervezett műszaki szakember MV-É jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idején felüli többlet tapasztalata (0-36 egész
hónap)
A megajánlást a felolvasólap vonatkozó rovatába egy számadattal, egész hónap
mértékegységben kifejezve kell megadni.
A szerződés teljesítésében részt vevő műszaki szakember vonatkozásában releváns
tevékenységet az ajánlattevőnek oly módon szükséges bemutatnia, hogy abból az ajánlatkérő
által az adott értékelési szempont körében vizsgált szakmai tapasztalat egyértelműen
megállapítható legyen. Az ehhez szükséges valamennyi adat és információ teljes körű
rendelkezésre bocsátása, valamint - kétség esetén - az ajánlattevő által benyújtott adatok és
információk helytállóságának bizonyítása az ajánlattevő felelőssége!
Ajánlattevő mutassa be a bevonni kívánt adott szakember szakmai tapasztalatát oly módon,
hogy ajánlatában csatolja a szakember által saját kezűleg aláírt, a szakember releváns szakmai
tapasztalatát ismertető nyilatkozatot.
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Ajánlatkérő a jelen értékelési szempont körében a szakembernek a 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott MV-É kódjelű vagy azzal egyenértékű
felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat mértékén
felüli szakmai többlet tapasztalatát vizsgálja.
Ajánlatkérő ebben az értékelési szempontban - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2)
bekezdésének b) pontjában foglalt jogszabályi előírások figyelembevételével - azt kívánja
értékelni, hogy az ajánlattevő a megfelelő minőségű munkavégzéshez rendelkezik-e olyan,
építési munkák terén szerzett szakmai tapasztalattal bíró szakemberrel, aki jelentős hatással
lehet a szerződés teljesítésének színvonalára. Az ajánlatot egy számadattal, egész hónap
mértékegységben kifejezve kell megadni.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a szakmai tapasztalat időtartamába annak
kezdő és befejező hónapját egyaránt beleérti.
Jelen értékelési szempont vonatkozásában az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje,
amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt a fentiekben hivatkozott
ponthatár felső határával (100 pont) azonos számú pontot ad: 36 hónap.
Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy amennyiben a jelen értékelési
szempont vonatkozásában az értékelésre kerülő ajánlati elem felolvasólapon meghatározott
mértéke meghaladja a 36 hónap időtartamot, a szakember által saját kezűleg aláírt, a
szakember releváns szakmai tapasztalatát ismertető nyilatkozat tekintetében kizárólag az
értékelésre kerülő ajánlati elem legkedvezőbb szintjének megfelelő, 36 hónap időtartamú
szakmai tapasztalat meglétét vizsgálja, a fentiekben hivatkozott esetben a Kbt. 71. § (8)
bekezdésének b) pontjában foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével nem rendel el
hiánypótlást és/vagy felvilágosítás kérést!
Amennyiben jelen értékelési szempontok körében az ajánlattevő egyáltalán nem jelöl meg
szakembert, vagy az értékelésre kerülő ajánlati elem 0 hónap, az adott alszempont
vonatkozásában az értékelési pontszám 0 pont.
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben hivatkozott
esetben az ajánlatot érvényesnek tekinti, azonban a Kbt. 71. § (8) bekezdésének b) pontjában
foglalt jogszabályi előírások figyelembevételével nem rendel el hiánypótlást!
Ajánlatkérő jelen értékelési szempontok vonatkozásában releváns ajánlati elem legkedvezőbb
szintje tekintetében felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az értékelési pontszámok
meghatározása során a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe, azaz a
fentiek szerinti képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket
helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.
A bírálat módszere az 1. és 2. értékelési részszempontnál a Közbeszerzési Hatóság által
kibocsátott, a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról szóló útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) alapján egyenes
arányosítás az alábbi képlettel:
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Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 100 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a
pontszámokat.

A
P − Pmin
= vizsgált
Pmax − Pmin
Alegjobb
azaz
P=
ahol:

Avizsgált
Alegjobb

P:
P max:
P min:
A legjobb
A legrosszabb:
A vizsgált:

(Pmax

− P min ) + Pmin

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa
a pontskála alsó határa
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

1.7.3. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)
Számítási módszer a 3. bírálati részszempontnál: A legkedvezőbb ajánlati elem
(legalacsonyabb nettó ár) 100 pontot kap, a többi ajánlat tartalmi elemére adott pontszám
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosítással kerül kiszámításra.
A bírálat módszere a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott útmutatója a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi
147. szám; 2016. december 21.) alapján arányosítás az alábbi képlettel:
Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 100 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan
számolja ki a pontszámokat.

Alegjobb
P − Pmin
=
Pmax − Pmin
Avizsgált
azaz
P =
ahol:

Alegjobb
Avizsgált

P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

(Pmax

− P min ) + Pmin

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa
a pontskála alsó határa
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
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Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok (alszempontok) szerinti tartalmi elemeit
az eljárást megindító felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli az általa
meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott, a kerekítés szabályainak
figyelembevételével két tizedes jegyig kiszámított értékelési pontszámot megszorozza a hozzá
tartozó súlyszámmal, a szorzatokat pedig összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek
az összpontszáma a legnagyobb. A legmagasabb összpontszámot elérő ajánlat lesz a legjobb
ár-érték arányú, azaz a nyertes ajánlat.
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II. Egyéb információk
II.1. Rendelkezésre álló fedezet összege
Az ajánlatok bontásakor ajánlatkérő ismertetni fogja a rendelkezésére álló fedezet összegét.
II.2. Kiegészítő tájékoztatás
Kiegészítő tájékoztatás kizárólag az EKR rendszeren keresztül kérhető.
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján ésszerű
időben (ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás megküldésére ésszerű időnek tekinti az
ajánlattételi határidő lejártát megelőző 2. munkanapot, feltéve, hogy a kérdések az
ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3. munkanapig megérkeznek) írásban, közvetlenül az
EKR rendszeren keresztül adja meg a válaszokat. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét
arra, hogy jelen eljárással kapcsolatos kérdéseiket olyan időben tegyék fel, hogy azokra
Ajánlatkérő még a fentiekben részletezett ésszerű határidőn belül meg tudja adni a válaszokat.
Ajánlatkérő konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
II.3. Hiánypótlás, számítási hiba javítása, aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan
vállalások
Az eljárásban a hiánypótlásra, felvilágosítás kérésre a Kbt. 71. §-a és az EKR rendelet 11. § (2)(3) bekezdése, a számítási hiba javítására az Kbt. 71. § (11) bekezdése irányadó.
Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalás esetén ajánlatkérő a Kbt. 72. §-ban
foglaltak szerint jár el.
II.4. A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás:
Az ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az
ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről,
amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: +36-80-204-292; +36-1-896-3002
Fax: +36-1-795-0884
Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: +36-1-896-2902
Fax: +36-1-795-0880
Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu
Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének
Munkavédelmi Felügyelősége
1036 Budapest, Váradi u. 15.
Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520.
tel: +36-1-323-3600
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fax: +36-1-323-3602
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Az illetékes Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervezetei:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/szakigazgatasi-szervek/munkavedelmifelugyeloseg
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/szakigazgatasi-szervek/munkaugyi-felugyeloseg
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/szakigazgatasi-szervek/munkaugyi-kozpont
http://www.munka.hu/
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím: 1590 Bp, Pf. 95.
Tel.: +36-1-301-2900
Fax: +36-1-301-2903
E-mail: info@mbfsz.gov.hu
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ):
Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.,
Levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Telefon: +36 14761100,
Fax.: +36 14761390, ,
E-mail: a regionális és kistérségi intézetek elérhetősége a https://www.antsz.hu/ internet-címen
található.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV):
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Levélcím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Telefon: +36 14285100, kék szám: +36 40424242,
Fax.: +36 14285382,
E-mail: a regionális és kistérségi intézetek elérhetősége a http://www.nav.gov.hu/ internetcímen található.
Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (korábbi
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (OKTVF)):
Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
Postai cím: 1539 Budapest, Pf. 675
Telefon: +36 12249100,
E-mail: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu
II.5. Szerződéskötés
Ajánlatkérő az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel
– közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel – írásban köti meg a közbeszerzési
eljárásban közölt végleges feltételek, a szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.
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Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése
esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
A szerződéskötés tervezett időpontja: Az írásbeli összegzés megküldését követő naptól
számított 6. nap. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő munkanap.
III. Az ajánlat benyújtására vonatkozó előírások
Az ajánlatot kizárólag az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani az arra irányadó előírások
szerint.
A Kbt. 57. § (2) bekezdése nem alkalmazandó (az elektronikus közbeszerzésről szóló
424/2017.(XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 20. § (3) bekezdés).
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlathoz csatolt dokumentumok – főszabály szerint –
egyszerű másolatban is benyújthatók a 424/2017.(XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
EKR rendelet) 11-12. §-ban foglaltaknak megfelelően.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, a közös ajánlattevő vonatkozásában (egyszerű
másolatban):
a) az ajánlatot vagy az alábbiakban meghatározott meghatalmazást aláírók aláírási
címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti, ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy ezekkel egyenértékű dokumentumát, amennyiben
jogszabály az adott szervezet vonatkozásában aláírási címpéldány vagy ügyvéd által
hitelesített aláírás-minta meglétét kötelezővé teszi;
b) amennyiben az ajánlattevő adatai nem szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu
nyilvántartásban, úgy a hatályos cégkivonat egyszerű másolatát vagy azzal
egyenértékű dokumentumot.
Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviseletre jogosult írja alá, úgy
csatolni kell a képviseletre jogosult személytől származó, legalább teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazást.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást a vonatkozó EKR űrlap kitöltésén felül.
Az ajánlathoz csatolni kell a „Közbeszerzési dokumentáció” felsőmenüsor „Benyújtandó
iratok” almenüjében szereplő valamennyi EKR űrlapot, valamint a „Közbeszerzési
dokumentáció” felsőmenüsor „További közbeszerzési dokumentumok” és „Nyilatkozatösszeállító” almenüjébe feltöltött dokumentumok és űrlapok alapján kért valamennyi
további nyilatkozatot, dokumentumot.
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IV. Benyújtandó iratok jegyzéke
Ajánlattevő ajánlata teljességét AZ ALÁBBI LISTA alapján (checklist) ellenőrizheti:
ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS cégszerűen aláírt
(Kérjük az árazott költségvetést MS Excel formátumban is
benyújtani)
FELOLVASÓLAP
NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében
NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint
NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont (nemleges tartalom
esetén is)
NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont (nemleges tartalom
esetén is)
NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján. A Kbt. 62. § (1) bek.
g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okokat kérjük a nyilatkozatba
beírni.
NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében. A Kbt. 62. § (1) bek. g)-k),
m) és q) pontja szerinti kizáró okokat kérjük a nyilatkozatba beírni.
NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
Aláírási címpéldány vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett aláírás-minta
NYILATKOZAT a szerződéskötési feltételek vállalásáról
A megajánlott, teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő műszaki
szakember bemutatása a 2. értékelési részszempontra tett
megajánlás alátámasztására.
NYILATKOZAT a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2)
bekezdése alapján
NYILATKOZAT az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.
§ (6) bekezdésében foglalt feltételnek való megfelelés
vonatkozásában
NYILATKOZAT a Kbt. 73. § (4) bekezdésében meghatározott
követelmények vonatkozásában
MEGHATALMAZÁS

.pdf fájlként
EKR űrlap
EKR űrlap
EKR űrlap
iratminta szerint
iratminta szerint
EKR űrlap
EKR űrlap
EKR űrlap
iratminta szerint
iratminta szerint
iratminta szerint
iratminta szerint
iratminta szerint

iratminta szerint
adott esetben
NYILATKOZAT közös ajánlattevők
iratminta szerint
adott esetben
A cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak adott esetben
érkezéséről a cégbíróság által megküldött (a benyújtott kérelem
informatikai szempontú megfelelőségéről szóló) igazolás
Az egyenértékűséget alátámasztó dokumentumok (adott esetben, adott esetben
különösen fényképes termékismertető és/vagy részletes műszaki
leírás és/vagy CE tanúsítvány és/vagy gyártói megfelelőségi
nyilatkozat)
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V. Az eljárásban közreműködő FAKSZ:
Megbízott megnevezése (tanácsadó neve): Majer István (FAKSZ)
Címe: 8700 Marcali, Bene Ferenc utca 1. fszt. 2.,
Telefon: +36-85-313-547, +36-20-215-1100,
Fax: +36-85-313-547,
E-mail cím: majeristvan@gmail.hu (nem elírás! .hu-s az e-mail cím)
A Közbeszerzési Hatóság nyilvántartásában 434-es sorszámmal és 00496-os lajstromszámmal
szerepel.
Eredményes ajánlattételt kívánunk!
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VI. Iratminták
Ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel a figyelmet:
Ajánlatkérő nem követeli meg a dokumentációban kiadott nyilatkozatok alkalmazását, de a
benyújtott igazolásoknak és nyilatkozatoknak alkalmasnak kell lennie az érvényességi
követelményeknek való megfelelőség megállapítására, ellenőrzésére.
Amely eset(ek)ben az idevonatkozó jogszabály mást nem ír elő, az Ajánlatkérő bármely
dokumentum, igazolás, nyilatkozat másolati formátumban történő benyújtását is elfogadja.
Ahol Ajánlatkérő valamely irat benyújtását írta elő, ott az Ajánlatkérő által rendelkezésre
bocsátott iratminta kitöltése és benyújtása javasolt, de Ajánlatkérő által előírt valamennyi
információt, adatot tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot is elfogadja, amennyiben annak
alapján az érvényesség feltétele egyértelműen megállapítható.
A Dokumentáció mellékleteként meghatározott nyilatkozat mintákat Ajánlatkérő kitölthető
formában (doc formátumban) is rendelkezésre bocsátja.
Az iratmintákon kívül, az ajánlathoz csatolandó a Felhívás/Dokumentáció alapján előírt,
további dokumentumok, okiratok is!!!
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BORÍTÓLAP MINTA

AJÁNLAT
Az eljárás tárgya

„Kerekerdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése”
Ajánlatkérő
Öreglak Község Önkormányzata
(8697 Öreglak, Fő utca 14.)
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Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a képviselő ajánlattevő)
Neve
Címe
Adószáma
Telefonszáma
Telefax száma
E-mail címe
A tárgyban érintett
kapcsolattartója
Közös ajánlattétel esetén a további közös ajánlattevők
Neve
Címe
Adószáma
(a szükséges számban duplikálható)
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MEGHATALMAZÁS
(adott esetben) 2

Az eljárás tárgya: „Kerekerdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése”
Ajánlatkérő: Öreglak Község Önkormányzata
A nyilatkozattevő cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő /alvállalkozó / az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő *
Alulírott ………………….……, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője
meghatalmazom …………………....…..-t a …………...………… dolgozóját az alábbiakra 3:
- jelen közbeszerzési eljárásában való képviseletemre és az ajánlat részét képező iratok
nevemben történő aláírására
- információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására
- a szerződés megkötésére, amelyet ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával
magára nézve kötelezőnek ismer el
Kelt: …………………………., 2019 év ………..…….. hó ….. nap
…………………………………………….
Meghatalmazó
cégszerű aláírás

…………………………………………….
Meghatalmazott

Előttünk mint tanúk előtt:
1. név: ...........................................................
Lakcím ...........................................................

2. név ................................................................
Lakcím ...............................................................

Aláírás ...........................................................

Aláírás ...............................................................

* A megfelelő rész aláhúzandó!
Amennyiben az ajánlattevő természetes személynek (ide értve az egyéni vállalkozót is)
minősül, az ajánlattevő olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott
dokumentuma, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat
alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró
jogosultsága

2

Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviseletre jogosult írja alá, úgy a képviseletre jogosult
személytől származó teljes bizonyító erejű, magánokiratba foglalt meghatalmazást is kell csatolni
3
A jogosultságok körét kérjük értelemszerűen kibővíteni / leszűkíteni / pontosítani!
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KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK NYILATKOZATA
(adott esetben, amennyiben közös ajánlattételre kerül sor)

________________________ (képviselő neve) mint a(z) ________________________ (cég
elnevezése) ___________ (cég adószáma) cégjegyzésre jogosult képviselője, valamint
________________________ (képviselő neve) mint a(z) _________________________ (cég
elnevezése) _____________________ (cég adószáma) cégjegyzésre jogosult képviselője,
a Öreglak Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény Harmadik rész alapján „Kerekerdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése.”
elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében
nyilatkozunk,
hogy a fent megnevezett közbeszerzési eljárásban a Kbt. 35. §-a alapján közös ajánlatot
nyújtunk be.
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a Közös Ajánlattevők képviseletére, a
nevükben történő eljárásra, ideértve a szerződés teljesítése során szükséges képviseletet is a
- cég neve: …………………………………..
- képviselője: ……………………………….
teljes joggal jogosult.
Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvényben foglaltak irányadóak.
Ezúton nyilatkozunk, hogy a jelen közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatunkban foglalt
tevékenységekkel kapcsolatban, miután a szolgáltatás nem osztható, egyetemleges
felelősséget vállalunk, továbbá a szerződés teljesítéséért Ajánlatkérő felé egyetemlegesen
felelünk.
A szerződés teljesítése során végzett feladatok megosztását az együttműködésről szóló
megállapodás tartalmazza, melyet ajánlatunkhoz csatolunk.
Kelt: …………………………., 2019 év ………..…….. hó ….. nap
…………………………………………….
cégszerű aláírása

…………………………………………….
cégszerű aláírás

Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös
Ajánlattevői megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat:
- a közös Ajánlatevők nevét,
- azon ajánlattevőt, aki a közös Ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli,
illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet;
- az ajánlat aláírása módjának ismertetését;
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-

a szerződéses árból való részesedésük mértékét valamint külön-külön a közös
ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a
kifizetés megtörténhet;
valamennyi közös Ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget
vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés
szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért;
az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése,
alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető),
illetve bontó feltételtől

Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt
meghatalmazást:
Az ajánlatban csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki
kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az
EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők
képviseletében eljárhat.

28

A MEGAJÁNLOTT, TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT LEGALÁBB 1 FŐ
MŰSZAKI SZAKEMBER BEMUTATÁSA
A műszaki szakember neve:
Releváns iskolai végzettség:
Releváns szakmai tapasztalata (gyakorlati ideje) ÉV/HÓNAP bontásban: 4
Szakmai gyakorlat / Szakmai gyakorlat /
Szakmai gyakorlat /
Gyakorlati hónapok
tapasztalat
tapasztalat
tapasztalat
száma
megszerzésének
megszerzésének
megszerzése során
helye 5
ideje (év/hó)
ellátott munka
…-tól …-ig
…-tól …-ig
…-tól …-ig
…-tól …-ig
…-tól …-ig
Releváns gyakorlati hónapok száma összesen:
A jogviszony ismertetése,
mely által a műszaki
szakember részt vesz a
teljesítésben: 6
Kelt: …………………………., 2019 év ………..…….. hó ….. nap

…………………………………………….
cégszerű/meghatalmazotti aláírás

A szakmai tapasztalat (gyakorlati idő) vonatkozásában a szakmai ajánlatnak a szakmai gyakorlat idejét év, hónap
megjelöléssel kell tartalmaznia. A szakmai gyakorlat igazolására megjelölt munkák időtartamai esetében fellépő
időintervallum átfedést az Ajánlatkérő nem veszi figyelembe, azaz ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai gyakorlat
nem minősíthető többszörös szakmai gyakorlati időként!
5 „Szakmai gyakorlat helye” oszlopban konkrét építési beruházás során folytatott tevékenység leírását és végzett munka
megnevezését kérjük feltüntetni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szakmai gyakorlat/tapasztalat megszerzésének
helyének (munkahely) feltüntetése nem alkalmas a szakmai gyakorlat igazolására!
6 a) alkalmazott vagy személyesen munkát végző tag, vagy vezető tisztségviselő
b) megbízási vagy vállalkozási szerződés
4
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
17. § (2) bekezdés tekintetében 7

Alulírott ________________________ (név) mint a(z) _______________________________
(cég elnevezése) __________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője a Öreglak Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik rész alapján „Kerekerdő Óvoda
infrastrukturális fejlesztése.” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében
nyilatkozom,
hogy az általam képviselt ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan
alvállalkozót, továbbá nem vesz részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
aki, illetőleg amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerint a kizáró okok hatálya
alá esik.
Kelt: …………………………., 2019 év ………..…….. hó ….. nap

…………………………………………….
cégszerű/meghatalmazotti aláírás

7

Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania!

30

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
66. § (6) bekezdés a) pontja tekintetében 8
Alulírott ________________________ (név) mint a(z) _______________________________
(cég elnevezése) __________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjára tekintettel
nyilatkozom,
hogy Öreglak Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény Harmadik rész alapján „Kerekerdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése”
elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás eljárásban az általam képviselt ajánlattevő a
szerződés teljesítéséhez
a) a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót nem kíván igénybe venni.*
b) a közbeszerzés alábbi részeinek teljesítésére kíván alvállalkozót igénybe venni: **
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Kelt: …………………………., 2019 év ………..…….. hó ….. nap

…………………………………………….
cégszerű/meghatalmazotti aláírás
* A feltétel fennállása esetén aláhúzandó.
** A feltétel fennállása esetén aláhúzandó és kitöltendő(k) az üresen hagyott sor(ok).
FONTOS MEGJEGYZÉS!
Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni,
abban az esetben azon munkanemek megjelölése szükséges, amelyben az alvállalkozó
igénybevételre kerül.

8

Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania!
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
66. § (6) bekezdés b) pontja tekintetében 9
Alulírott ________________________ (név) mint a(z) _______________________________
(cég elnevezése) __________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontjára tekintettel
nyilatkozom,
hogy Öreglak Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény Harmadik rész alapján „Kerekerdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése”
elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás eljárásban az általam képviselt ajánlattevő
által a szerződés teljesítéséhez
a) nem kíván alvállalkozót igénybe venni*
b) az ajánlat benyújtásakor még nem kívánunk megnevezni alvállalkozót, a Kbt. 138.§ (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződés megkötésének időpontjában
kívánjuk megnevezni*
c) az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók (név, cím, telefon, fax), valamint a
közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók
közreműködnek:**
Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó
megnevezése:
Székhelye:
Adószáma:
Telefonszáma:
Faxszáma:
A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik:
Kelt: …………………………., 2019 év ………..…….. hó ….. nap

…………………………………………….
cégszerű/meghatalmazotti aláírás
* A feltétel fennállása esetén aláhúzandó.
** A feltétel fennállása esetén aláhúzandó és kitöltendő a táblázat.

9

Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania!
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NYILATKOZAT

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt feltételnek
való megfelelés vonatkozásában
(közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges)
Az eljárás tárgya:
Ajánlatkérő:

„Kerekerdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése”
Öreglak Község Önkormányzata (8697 Öreglak, Fő utca 14.)

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő/közös ajánlattevő (húzza alá a megfelelőt)
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő cégjegyzésre
jogosult képviselője/meghatalmazottja (húzza alá a megfelelőt) a fenti közbeszerzési eljárás
során nyilatkozom, hogy a gazdasági szereplő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok az
ajánlatkérőt haladéktalanul írásban értesíteni.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést az
ajánlatkérő jogosult felmondani, vagy attól elállni.
Kelt: …………………………., 2019 év ………..…….. hó ….. nap

…………………………………………….
cégszerű/meghatalmazotti aláírás
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NYILATKOZAT

a Kbt. 73. § (4) bekezdésében meghatározott követelmények vonatkozásában
(közös ajánlattétel esetén a képviselő ajánlattevőnek elegendő nyilatkoznia, de a közös
ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megnevezését)
Az eljárás tárgya:
Ajánlatkérő:

„Kerekerdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése”
Öreglak Község Önkormányzata (8697 Öreglak, Fő utca 14.)

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő/közös ajánlattevő (húzza alá a megfelelőt)
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő cégjegyzésre
jogosult képviselője/meghatalmazottja (húzza alá a megfelelőt) a fenti közbeszerzési eljárás
során nyilatkozom, hogy ajánlatunk megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és
munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó
kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és
munkajogi rendelkezések írnak elő.
Kelt: …………………………., 2019 év ………..…….. hó ….. nap

…………………………………………….
cégszerű/meghatalmazotti aláírás
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a szerződéskötési feltételek vállalásáról 10
Alulírott
________________________
(képviselő
neve)
mint
a(z)
_______________________________ (cég elnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője a
Öreglak Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény Harmadik rész alapján „Kerekerdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése.”
elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében
nyilatkozom,
hogy vállaljuk az ajánlattételi felhívás V.2) További információk 6. pontjában részletezett
Szerződéskötési feltételekben meghatározottak teljesítését.
Tudomásul vesszük, hogy abban az esetben, amennyiben a nyertes Ajánlattevőként a
szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezünk a fenti pontban részletezett előírt
dokumentumokkal, azt Ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben
Ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.
Kelt: …………………………., 2019 év ………..…….. hó ….. nap

…………………………………………….
cégszerű/meghatalmazotti aláírás

10

Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan
kell benyújtani! A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését!
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