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EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2015. március 6. napján tartandó
rendkívüli képvisel -testületi ülésére
EL TERJESZTÉS CÍME: Harkány Város Önkormányzat módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt, új közbeszerzési szabályzatának megtárgyalása és elfogadása
EL TERJESZT : Dr. Markovics Boglárka, jegyz
EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyz

Tisztelt Képvisel -testület!
Harkány Város Önkormányzat rendelkezik Közbeszerzési Szabályzattal, amely utolsó
alkalommal a 2014. év elején lett módosítva. A Szabályzat tartalmát partnerünk, az
IMPERIAL-TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. hivatalos közbeszerzési
tanácsadójának szakmai útmutatása mellett a hatályos Kbt. rendelkezéseihez és az
önkormányzat m ködéséhez igazítottuk, az eljárás el készít részét, amely f ként a Közös
Hivatal egyes Osztályai között zajlik, egyszer sítettük.
Az el terjesztéshez csatolt – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – új közbeszerzési
szabályzat lényegi változásait az alábbiakban foglaltam össze:
-

-

-

A polgármesteri hivatalra történ utalásokat mindenhol javítottuk Harkányi Közös
Önkormányzati Hivatalra.
A közbeszerzési eljárások lebonyolításának rendje részen belül pontosításra és
kiegészítésre, b vítésre kerültek az eljárásban Lebonyolítóként résztvev
közbeszerzési tanácsadó feladatai. Sok feladat a Bíráló Bizottságtól került át – nagyon
helyesen - a közbeszerzési szakértelemmel rendelkez Lebonyolítóhoz, mint pl.
közbeszerzési hirdetmények hiánypótlása, kiegészít tájékoztatások válaszainak
el készítése, ajánlatok bontási, bírálati jegyz könyveinek elkészítése, hirdetményközzététel, szerz dés-el készítés, esetleges módosítás-el készítés; közbeszerzési
összegzések, tájékoztatók, beszámolók elkészítése.
A bíráló bizottság feladatai ezzel párhuzamosan jelent sen sz kültek, a bizottság f
funkciója az ajánlatok érvényességének megállapítása és a megalapozott döntési
javaslat el készítése lett.
A legfontosabb változás a döntéshozó bizottság kiiktatása: a régi szabályzatban egy
minimum 3 tagú döntési bizottság m ködött, amelynek elnöke a polgármester volt, a
tagjait a polgármester választotta ki. Tag lehetett: alpolgármester és képvisel . A
csatolt, módosított szabályzat szerint a döntési bizottság maga a képvisel -testület
lenne, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési értékhatárt elér beszerzések eleve
jelent s értékkel bírnak, a megkötött szerz déseket pedig a képvisel -testületnek kell
jóváhagynia, célszer , ha a teljes testület ismeri a lefolytatott eljárás egészét, nem csak
annak „végtermékét”.
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Kérem a T. Képvisel -testületet, hogy a csatolt Közbeszerzési Szabályzat tervezetét tekintsék
át, és az alábbi határozati javaslatot fogadják el.

Határozati javaslat:
Harkány Város Önkormányzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési
Szabályzatának elfogadásáról
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete Harkány Város Önkormányzat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési Szabályzatának tervezetét
megtárgyalta, és azt az el terjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határid :
Felel s:

azonnal
jegyz , polgármester

Harkány, 2015. március 3.
Dr.Markovics Boglárka, jegyz
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HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Közbeszerzési szabályzata

Jelen közbeszerzési szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekr l szóló 2011. évi CVIII. törvény
(továbbiakban Kbt.) 22. § (1) bekezdésének megfelel en meghatározza Harkány Város
Önkormányzatának/Intézményeinek közbeszerzési eljárásai el készítésének, lefolytatásának,
bels ellen rzésének felel sségi rendjét, Harkány Város Önkormányzata, mint ajánlatkér
nevében eljáró, illet leg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felel sségi körét és Harkány
Város Önkormányzata közbeszerzési eljárásai dokumentálásának rendjét, valamint a
közbeszerzési eljárás során hozott döntésekért felel s személyt, személyeket, ill. testületeket.
Az önkormányzat a közbeszerzési eljárás teljes folyamatában (minden szakaszában) figyelembe
veszi a környezetvédelmi szempontokat, és ennek megfelel en - közvetlen és közvetett módon
egyaránt - a környezetre a lehet legkisebb negatív hatást gyakorló megoldások keresésével és
el nyben részesítésével ösztönzi a környezetbarát technológiák terjedését és a környezetbarát
termékek el állítását.
1. Általános rendelkezések
(1) Harkány Város Önkormányzata önálló jogi személy. Helyi önkormányzatként/helyi
önkormányzat intézményeként a Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kbt. személyi hatálya
alá tartozik; és mint ilyen szervezet, a Kbt. tárgyi hatálya alá tartozó beszerzések során a
közbeszerzési törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartására kötelezett.
(2) A Szabályzat hatálya kiterjed:
- valamennyi Harkány Város Önkormányzatának / intézményeinek közbeszerzéseit el készít ,
a közbeszerzési eljárásokba bevont személyre,
- Harkány Város Önkormányzata által megbízott szakért re- a szakért megbízásának
tartalma szerint,
- a bíráló bizottságokra, valamint
- a képvisel -testületre, és döntéshozó személyekre.
(3) A Szabályzat hatálya kiterjed minden olyan árubeszerzés, építési beruházás,
szolgáltatás megrendelés, építési- és szolgáltatási koncesszió megrendelésére,
amelynek értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri, vagy meghaladja a Kbt. -ben, iII. az éves
költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt.
A Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az értékhatárt elér tervpályázati eljárások esetén is.
(4) A szabályzatban használt valamennyi fogalom, kifejezés tartalma azonos a Kbt.-ben
alkalmazott és a törvény értelmez rendelkezéseiben rögzített tartalommal.
(5) A közbeszerzési eljárások lebonyolítása során Harkány Város Önkormányzata biztosítja a
Kbt. 2. §- ában foglalt közbeszerzési alapelvek érvényesülését.
(6) A közbeszerzési eljárások lebonyolítása során a törvény el írásaitól csak annyiban lehet
eltérni; amennyiben azt a törvény kifejezetten megengedi.
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(7) Harkány Város Önkormányzata/Intézmény tárgyévi tervezett közbeszerzési feladatait az ún.
éves összesített közbeszerzési terv tartalmazza.
(8) A közbeszerzési eljárások lebonyolításának konkrét eljárástípusait az adott beszerzések
becsült értéke, és az egyes eljárástípusok alkalmazhatóságára vonatkozó Kbt.-ben foglalt
el írások határozza(ák) meg. A közbeszerzési tárgyakra vonatkozóan a becsült érték
meghatározásának rendjét a Kbt. 11-18. §- a szabályozza. A közbeszerzések tervezésekor,
elindításakor és lefolytatásakor a jogszabályban meghatározott mindenkor érvényes
közbeszerzési értékhatárokat, valamint az egyes eljárástípusok alkalmazhatóságára vonatkozó
Kbt.-ben foglalt rendelkezéseket kell figyelembe venni.
(9) Az eljárásba bevont személyeknek a Kbt. szerinti összeférhetetlenségét folyamatosan
vizsgálni kell.
(10) A közbeszerzési eljárás el készítésébe, illetve lefolytatásába bármilyen módon bevont
személy haladéktalanul köteles írásban, részletesen tájékoztatni a Jegyz t, ha egy adott
közbeszerzési eljárás tekintetében bármely személy, vagy szervezet részér i bármilyen, az eljárás
tisztaságát veszélyeztet és a Kbt. alapelveit sért cselekményt észlel.
(11) A beszerzések el készítésére, végrehajtására vonatkozó kötelez en betartandó szabályok:
-

-

A közbeszerzésekr l szóló 2011. évi CVIII. törvény és a törvény végrehajtási rendeletei,
Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének hatályos rendelete az önkormányzat
költségvetésér l,
Harkány Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata és adott éves közbeszerzési
terve.
II. A közbeszerzési eljárások tervezése

(1) Harkány Város Önkormányzatának minden szervezeti egysége, továbbá Harkány Város
Önkormányzatának minden intézménye a Kbt. 33. § (1) bekezdése szerinti éves összesített
közbeszerzési terv elkészítéséhez, minden év március 05. napjáig köteles a Harkányi Közös
Önkormányzati Hivatal M szaki Osztálya részére megadni az adott évre tervezett
(köz)beszerzéseinek adatait.
(2) A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal M szaki Osztálya a Pénzügyi Osztállyal
egyeztetve a beérkezett információk alapján, legkés bb március 20. napjáig elkészíti az éves
összesített közbeszerzési terv tervezetét. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal M szaki
Osztálya a tervben, az annak elkészítése el tt indított közbeszerzési eljárás(oka)t is lefolytathatja.

(3) A Harkány Város Önkormányzat képvisel -testülete legkés bb március 31. napjáig
jóváhagyja az éves összesített közbeszerzési tervet.
(4) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó
eljárás lefolytatásának kötelezettségét.
(5) Az el re nem látható okból el állt közbeszerzési igény vagy egyéb a tervben szükséges
változtatás esetén a közbeszerzési tervet módosítani kell.
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a) A terv módosítását az érintett szervezeti egység a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
szaki Osztályán keresztül a képvisel -testülethez benyújtott, írásos indoklást tartalmazó
kérelemben kezdeményezheti. A terv módosításáról a Pénzügyi Osztály véleményének
el zetes kikérése mellett képvisel -testület dönt.
b) A terv módosítását az érintett intézmény vezet je hagyja jóvá a Harkányi Közös
Önkormányzati Hivatal M szaki Osztály egyetértésével.
(6) Az éves összesített közbeszerzési tervet a Kbt. 33. §-ának megfelel en legalább a tárgyévet
követ öt évig meg kell rizni. Az Önkormányzat közbeszerzési tervének meg rzéséért a
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal M szaki Osztálya, az intézmények esetében az
intézményvezet a felel s. A közbeszerzési terv nyilvános.
(7) A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal M szaki Osztálya a Közbeszerzési Hatóság vagy az
illetékes ellen rz szervek kérésére a közbeszerzési tervet haladéktalanul megküldi.
(8) A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) a Kbt. 31. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján a terv vagy módosítás elfogadását követ en
haladéktalanul Harkány Város Önkormányzata / intézménye köteles a Közbeszerzési
Hatóság által m ködtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben ez bármely
okból nem lehetséges - a saját honlapján közzétenni. A közbeszerzési tervnek a honlapon a
tárgyévet követ évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történ közzétételéig kell
elérhet nek lennie.
(9) A közbeszerzési tervet, illetve a módosításait a M szaki Osztály a jóváhagyást
követ en haladéktalanul feltölti a Hatóság honlapján a Közbeszerzési Adatbázis
részére, és közzéteszi a város honlapján. A közbeszerzési tervet a honlap üzemeltet
adott év április 05-ig, illetve a módosításait haladéktalanul közzéteszi.
A közbeszerzési terv közzétételéért a M szaki Osztály felel.
III. El zetes összesített tájékoztató
(1) Önkormányzat / intézmény a Kbt. figyelembevételével el zetes összesített tájékoztatót
készíthet.
(2) A tájékoztató elkészítésér l és megjelentetésér l a M szaki Osztály javaslatára a
Polgármester / intézményvezet dönt.
IV. Éves statisztikai összegezés
(1) Az Önkormányzat az éves beszerzéseir l éves statisztikai összegzést köteles készíteni és a
tárgyévet követ május 31. napjáig meg kell küldenie a Közbeszerzési Hatóság részére.
(2) Az éves összegzés elkészítésiért és az érintett nyomtatvány változásainak figyelemmel
kíséréséért és a Közbeszerzések Tanácsának határid ben történ megküldésért a M szaki Osztály
a felel s, jóváhagyását az önkormányzat képvisel -testülete végzi.
V. A közbeszerzési eljárások lebonyolításának rendje
1. A közbeszerzési eljárásokban részt vev
felel sségük
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szervek, szervezetek, ill. testületek és

I. I.

szaki Osztály, valamint az érdekelt osztályok

(1) A M szaki Osztály feladata az Önkormányzat és Intézményei közbeszerzési eljárásainak
teljes kör szakmai és adminisztratív lebonyolítása az el készítést l a szerz déskötésig. A
szaki Osztály munkájáért a M szaki Osztály vezet je felel.
(2) A M szaki Osztály feladata a közbeszerzési eljárások el készítése és lebonyolítása az alábbi
részletezettséggel:
(3) Kötelez en ellátandó feladatai:
- részvétel a Bíráló Bizottságban
- javaslatot tesz a Bíráló Bizottság személyi összetételére, küls szakemberek bevonására a
Polgármester részére
- el zetes piackutatás elvégzése
- az eljárás teljes kör dokumentálása,
- az ajánlati/ajánlattételi felhívás és dokumentáció jóváhagyása
- minden további olyan fel nem sorolt tevékenység, amely az egyes eljárásokhoz
kapcsolódik.
Az alábbi feladatokat a Lebonyolítóként megbízott közbeszerzési tanácsadó útján látja el:
-

az alkalmazható eljárástípus kiválasztása (közbeszerzési tervben)
a hirdetmény/ajánlattételi felhívás, és a dokumentáció elkészítése és az ajánlattev k
részére bocsátása,
módosítás esetén a módosítások elkészítése,
közbeszerzési hirdetmények hiánypótlásának elkészítése,
kiegészít tájékoztatások válaszainak elkészítése,
ajánlatok bontási, bírálati jegyz könyveinek elkészítése
eljárással kapcsolatos levelezések - hiánypótlás, tájékoztatás kérés, indokolás kérés, stb.elkészítése
döntési javaslatok és szakvélemények elkészítése (kizárásról, érvénytelenségr l,
eredményr l, összegezés, stb.)
hirdetmény közzététellel kapcsolatos feladatok elvégzése,
szerz déskötések el készítése,
szerz désmódosítások el készítése/hirdetmények megjelentetése
a közbeszerzések lefolytatása után összegzések, tájékoztatók és beszámolók elkészítése

(3) Az önkormányzati közbeszerzésekkel kapcsolatos pénzügyi feladatokat a Pénzügyi Osztály
végzi. Az osztály munkájáért az osztályvezet a felel s. A Pénzügyi Osztály feladatai a
közbeszerzési eljárásokkal és az Önkormányzat szerz déseinek pénzügyi teljesítésével
kapcsolatosan:
- Képviselteti magát a Bíráló Bizottságban
- részt vesz (véleményez, vagy javaslatot tesz) a közbeszerzési szerz dések pénzügyi,
finanszírozási feltételeinek meghatározásában
- intézkedik a közbeszerzési hirdetménydíjak id ben történ átutalásáról
- kezeli a közbeszerzési dokumentációkra befizetett bevételeket, gondoskodik az
ajánlattev k részére a számla megküldésér l.
- (elkülönítetten számlán) kezeli az önkormányzat részére befolyó ajánlati, teljesítési és
jótállási biztosítékokat, gondoskodik jogosultak részére a biztosítékok Kbt.-ben
szabályozott határid ben történ visszafizetésér l.
- gondoskodik az önkormányzat fizetési kötelezettségeinek határid ben történ
teljesítésér l
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(4)

Az egyes közbeszerzésekben érintett, illetve
(osztályok) és intézmények feladat- és hatásköre:

érdekeit

szervezeti

egységek

-

az érintett szervezet köteles a közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerz dés
teljesítését figyelemmel kísérni, gondoskodik a Megrendel t illet jogok érvényesítésér l,
és Megrendel t terhel kötelezettségek teljesítésér l,

-

a teljesítés napján az érintett szervezeti egység, illetve intézmény vezet je haladéktalanul
megkeresi a Lebonyolítót – Lebonyolító hiányában a M szaki Osztályt - aki Kbt.
el írásainak figyelembevételével elkészíti és feladja a szerz dés teljesítésér l szóló
hirdetményt,

-

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerz dések esetében szerz désmódosítási igény
felmerülése esetén az érintett szervezeti egység, illetve intézmény vezet je haladéktalanul
megkeresi a M szaki Osztályt – szükség esetén a Lebonyolítót -, aki megvizsgálja a
szerz dés módosításának jogszer ségét, el készíti a szerz désmódosítást, és a Kbt.
el írásinak figyelembevételével elkészíti és feladja a szerz dés módosításáról szóló
hirdetményt,

-

A közbeszerzési eljárásban folyamatosan együttm ködik a M szaki Osztállyal és
osztályvezet jével.

1.2. A Bíráló Bizottság összetétele, feladat és hatásköre
(1) Az önkormányzat (ill. intézménye) az ajánlatok elbírálására Bíráló Bizottságot köteles
létrehozni. A Bíráló Bizottság részt vesz az ajánlatok/ részvételi jelentkezések bontásában,
vizsgálja az ajánlatok érvényességét, valamint az érvényes ajánlatokról írásbeli szakvéleményt és
döntési javaslatokat készít az önkormányzat (mint ajánlatkér ) nevében az önkormányzat
képvisel -testülete részére.
(2) A bírálóbizottsági munkáról jegyz könyvet kell készíteni A jegyz könyv részét képezik a
tagok indokolással ellátott egyéni bírálati lapjai is.
(3) Az önkormányzat esetében a Bírálóbizottság állandó tagjainak száma legalább 3 f . A
bizottság összetételét úgy kell kialakítani, hogy a bevont személyeknek
- a közbeszerzés tárgya szerinti,
- közbeszerzési,
- jogi és
- pénzügyi szakértelemmel
kell rendelkeznie.
A bizottság összetételér l, a bizottság elnökének megnevezésér l a polgármester dönt.
(4) A bizottság tagjainak személyi összetétele a tagok akadályoztatása, illetve összeférhetetlenség
esetén a (3) bekezdésben leírtak betartásával az eljárás idején is módosítható.
(5) Az Intézmények esetében a Bíráló Bizottság összetételér l az intézményvezet
dönt.
(6) A Bíráló Bizottság feladat-és hatásköre:
-

Az ajánlatok érvényességének vizsgálata,
Az érvényes ajánlatokról írásbeli szakvélemény és döntési javaslatokat készítése az
önkormányzat képvisel -testülete részére.
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- Esetleges tárgyalások lefolytatása (a képvisel -testület tagjainak lehet séget biztosítva a
megjelenésre)
(7) A Bíráló Bizottság elnökének feladat és hatásköre:
- képviseli a Bizottságot
- felel a jegyz könyv hitelességéért,
- az írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot továbbítja az önkormányzat képvisel testülete felé
- gondoskodik az eljárással kapcsolatos kötelez és egyéb dokumentumok, jegyz könyvek
elkészíttetésér l.
- gondoskodik az eljárással kapcsolatos törvényben és végrehajtási rendeleteiben
meghatározott határid k betartásáról.
1.3. Képvisel -testület feladat és hatásköre
(1) Az önkormányzatnál/intézménynél az adott közbeszerzési eljárás eredményér la Bíráló Bizottság javaslata alapján - az önkormányzat képvisel -testülete (az
intézményvezet önállóan) jogosult dönteni.
(2) A Képvisel -testület minden tagja egy szavazati joggal rendelkezik. A Képvisel -testület
egyszer szótöbbséggel határoz; határozatképességére az Mötv. szabályai irányadóak.
(3) A Képvisel -testület feladat és hatásköre:
-

-

lehet sége van a Bíráló Bizottság által lefolytatott tárgyalásokon való megjelenésre,
Meghívásos eljárás, illetve hirdetmény nélküli eljárások esetén a Kbt.-vel összhangban (adott
esetben a Bíráló Bizottság javaslatát kikérve) döntés a felhívandó ajánlattev k (cégek)
személyére.
Bíráló Bizottság javaslatára dönt az ajánlattev k kizárásáról, az ajánlatok érvénytelenségér l,
egyéb közbens döntések meghozataláról.
Bíráló Bizottság javaslatára dönt az eljárás eredményér l
dönt a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerz dések módosításáról.

(4) Képvisel -testület jogosult a Bíráló Bizottság döntési javaslatát felülbírálni, és a javaslattól
eltér döntést hozni, egyben utasítani a Bizottságot az ajánlatok ismételt bírálatának elvégzésére.
Eltér döntést indokolással kell ellátni.
(5) A Képvisel -testület nevében az eljárást lezáró döntést a polgármester írja alá.
1.4. Küls közbeszerzési szakért cég és egyéb szakért alkalmazása
(1) Amennyiben a közbeszerzési eljárás lebonyolítását részben vagy teljes kör en Harkány
Város Önkormányzata, mint ajánlatkér nevében és képviseletében eljáró hivatalos közbeszerzési
tanácsadó szervezet (személy) végzi, akkor az eljárásba bevont tanácsadó szervezet (személy)
felel sségének terjedelmét, az elvégzett eljárási cselekményeivel kapcsolatos helytállási
követelményeket a Harkány Város Önkormányzata, mint ajánlatkér és a nevében eljáró
szervezet (személy) közötti jogviszonyt létrehozó írásbeli megbízási szerz dés vagy egyéb
megállapodás rendezi.
(2) A közbeszerzési eljárással kapcsolatban a felhívás és a dokumentáció el készítésébe,
illet leg - választása szerint - a közbeszerzési eljárás további lefolytatásába az ajánlatkér a
Közbeszerzési Hatóság által vezetett névjegyzékben szerepl , hivatalos közbeszerzési tanácsadót
jogosult bevonni, figyelembe véve a Kbt. 172. §. (7) bekezdése szerinti korlátokat.
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(3) A Harkány Város Önkormányzatának a Kbt. szigorú betartása érdekében, a szakmai
feladatok végrehajtására közbeszerzési szakért céggel köthet szerz dést, melynek alapján a
szakért cég:

a)

a beszerzési feladatokkal kapcsolatban folyamatos szakmai tanácsadást nyújt, és/vagy

b)

teljes kör en lebonyolítja a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzéseket.

(4) Ha a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatalban nem állnak rendelkezésre a beszerzés
tárgya szerint megfelel szakértelemmel rendelkez személyek, a polgármester döntése alapján
küls szakért bevonására kerülhet sor. Küls szakért a Ptk. rendelkezése szerint felel sséggel
tartozik tevékenységéért. Az eljárásba bevont szakért k, személyek kiválasztásánál továbbá a
közbeszerzési eljárás folyamatában végig kiemelt figyelmet kell fordítani az összeférhetetlenségi
szabályok betartására.

1.5. Polgármester / Intézményvezet
A Polgármester/Intézményvezet a Kbt. Második és Harmadik részében szabályozott eljárások
során képviseli az ajánlatkér t, aláírja az eljárást lezáró döntést és egyéb dokumentumokat (pl. a
hivatalos közbeszerzési tanácsadó, küls szakért megbízási szerz dését), figyelemmel kíséri a
közbeszerzési eljárást, és aláírja a közbeszerzési eljárás befejezését követ en kötend
szerz déseket.
2. A közbeszerzési eljárások dokumentálásának rendje
(1) A Kbt. 34. § (1) bekezdésének megfelel en a Harkány Város Önkormányzatának minden
egyes közbeszerzési eljárását - annak el készítését l az eljárás alapján kötött szerz dés
teljesítéséig terjed en - írásban kell dokumentálni, vagy az eljárási cselekmények elektronikus
gyakorlása esetén külön a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerint elektronikusan
köteles dokumentálni.
(2) A közbeszerzési eljárások során készült valamennyi irat dokumentálása Harkány Város
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatalának iratkezelési szabályzata szerint történik. Az
eljárások dokumentálását a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal M szaki Osztálya végzi.
(3) A közbeszerzési eljárás el készítésével, lefolytatásával és a szerz dés teljesítésével
kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárásától, illet leg a szerz dés
teljesítését l számított öt évig meg kell rizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati
eljárás indult, az iratokat annak joger s befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell
meg rizni. A M szaki Osztály által irattárazásra átadott anyagok meg rzéséért az irattárért
felel s Osztály felel.
VI. Központosított közbeszerzés
(1) A központosított közbeszerzés részletes szabályait a 168/2004 (V.25.) Korm. rendelet
szabályozza. Harkány Város Önkormányzata/Intézményei a rendelet hatálya alá tartozik.
(2) Az Önkormányzat/Intézménye a jogszabályban rögzített áruk és szolgáltatások beszerzésére
a központosított közbeszerzéshez önként jogosult csatlakozni. Amennyiben a Központi
Szolgáltatási F igazgatóság a csatlakozást visszaigazolja a beszerzend terméket vagy
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szolgáltatást a keretszerz désben meghatározott szállítótól kell közvetlenül megrendelni, vagy a
keretmegállapodást kötött szállítókat kell felhívni ajánlattételre a Kbt. 110. § (5)–(7) bekezdése
alkalmazásával, verseny újranyitásával lefolytatandó közbeszerzési eljárás esetén.
(3) A központosított beszerzési rendszerhez történ önkéntes csatlakozásról a M szaki Osztály
vezet je javaslatára a polgármester / intézmények esetében az intézményvezet dönt.
(4)A központosított beszerzéssel kapcsolatos feladatokat a M szaki Osztály látja el.

VII. A közbeszerzési eljárások bels ellen rzése
(1) A
közbeszerzési
feladatok
végrehajtásának
ellen rzéséért
Harkány
Önkormányzatának bels ellen rzési feladatait is ellátó bels ellen r a felel s.

Város

(2) A közbeszerzésekkel kapcsolatos ellen rzési feladatai az alábbiakra terjednek ki:
a) A Kbt.-ben el írt szabályozási, tervezési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének
ellen rzése;
b) A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos dokumentáltság és a jelen szabályzat
betartásának ellen rzése.
c) Súlyos szabálytalanság (hiányosság) észlelése, feltárása esetén köteles haladéktalanul
tájékoztatni a Jegyz t.
VIII. A közbeszerzések nyilvánossága
(1) Harkány Város köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat a Közbeszerzési
Hatóság által m ködtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben az Adatbázisban való
közzététel valamely okból nem lehetséges a saját vagy fenntartója honlapján - közzétenni:
a.) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) a terv vagy a terv
módosításának elfogadását követ en haladéktalanul;
b.) a 9. § (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött szerz déseket a szerz déskötést
követ en haladéktalanul;
c.) az el zetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatokat az el zetes
vitarendezési kérelem kézhezvételét követ en haladéktalanul;
d.) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerz déseket a szerz déskötést követ en
haladéktalanul;
e.) a szerz dés teljesítésére vonatkozó következ

adatokat: hivatkozást a közbeszerzési

eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a
szerz

felek megnevezését azt, hogy a teljesítés szerz désszer

teljesítésének az ajánlatkér

volt-e, a szerz dés

által elismert id pontját, továbbá az ellenszolgáltatás

teljesítésének id pontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerz dés mindegyik fél -
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támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles
szervezet - által történt teljesítését követ tíz napon belül;
f.) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést a Közbeszerzési
Hatóságnak való megküldéssel egyidej leg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok közérdekb l nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala
üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg.
(3) Az (1) bekezdés a) pont szerinti közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követ évre
vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történ közzétételéig kell elérhet nek lennie.
IX. Záró rendelkezések
(1) Harkány Város Önkormányzatának közbeszerzéseit és egyéb beszerzési eljárásait bonyolító
szervezeti egységek/intézmények és személyek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen
szabályzat el írásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a t lük
elvárható gondossággal eljárni. A Szabályzatot és a Kbt.-t ill. annak végrehajtási rendelkezéseit
együtt kell használni és alkalmazni. A Szabályzat és a Kbt. alkalmazása során figyelembe kell
venni a Közbeszerzési Hatóság keretében m köd Tanács útmutatóit, ajánlásait és a Tanács
elnökének tájékoztatóit is.
(2) Jelen – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - Szabályzatot Harkány Város
Önkormányzatának Képvisel -testülete a ……... (……..) számú határozatával fogadta el.
(3) A jelen Szabályzat annak elfogadásával egyidej leg lép hatályba.
A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. (és végrehajtási rendeletei)
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kelt.: Harkány, 2015.
Baksai Endre Tamás
polgármester
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Az eljárás alapadatai:
Az eljárás tárgya:
„Harkány Város Önkormányzata részére Harkány város feladatainak biztonságos finanszírozása” elnevezés
projekten belül a Harkányi Gyógyfürd Zrt. V. és VI. jel kültéri medencéinek felújítása vállalkozási szerz dés
keretében.
Az eljárás típusa:
Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás.
Az ajánlatkér :
neve:
címe:
képviseli:
kapcsolattartó:
telefonszáma:
faxszáma:
e-mail címe:

Harkány Város Önkormányzata
7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.
Baksai Endre Tamás polgármester
Albrecht Ferenc
06-72/480-100, 06-30/2373-555
06-72/480-518
titkarsag@harkany.hu

(a továbbiakban: ajánlatkér )
Az eljárás lefolytatásával megbízott:
neve:
címe:
telefonszáma:
faxszáma:
e-mail címe:
kapcsolattartó:

IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felel sség Társaság
1024 Budapest, Buday László u. 2.
06-1/205-3512
06-1/205-3513
nagy.laszlo@imperialkft.hu
Nagy László hivatalos közbeszerzési tanácsadó

(a továbbiakban: lebonyolító)
Az eljárás azonosító számai:
IT-803.
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I.

Ajánlattételi felhívás

Harkány Város Önkormányzata
(7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)
a közbeszerzésekr l szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)
122/A. § alapján indított közbeszerzési eljárásának
ajánlattételi felhívása

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Harkány Város Önkormányzata
Postai cím:
Pet fi S. u. 2-4.
Város/Község
Harkány

Postai
Ország:
irányítószám:
HU
7815
Telefon:
72/480-100, 30/2373-555

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Albrecht Ferenc
E-mail:titkarsag@harkany.hu

Fax:
72/480-518

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkér általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következ címen szerezhet k be:
- Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
X Ha attól eltér , kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók
is) a következ címen szerezhet k be:
- Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
X Ha attól eltér , kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következ címre kell benyújtani:
- Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
X Ha attól eltér , kérjük töltse ki az A.III mellékletet

I.2.) AZ AJÁNLATKÉR

TÍPUSA

Központi szint
Regionális/helyi szint
Közjogi szervezet

Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Egyéb

I.3.) F TEVÉKENYSÉG
I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉR K
4

Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Honvédelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadid , kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy
I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉR K
Gáz- és h energia termelése, szállítása és
elosztása

Vasúti szolgáltatások

Villamos energia

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz
szolgáltatások

Földgáz és k olaj feltárása és kitermelése

Kiköt i tevékenységek

Szén és más szilárd tüzel anyag feltárása és
kitermelése

Repül téri tevékenység

Víz

Egyéb (nevezze meg):

Postai szolgáltatások

_____________________________

I.4) BESZERZÉS MÁS AJÁNLATKÉR K NEVÉBEN
Az ajánlatkér más ajánlatkér k nevében végzi a beszerzést? igen nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkér kre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat
meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZ DÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) A szerz déshez rendelt elnevezés:
„Harkány Város Önkormányzata részére Harkány város feladatainak biztonságos finanszírozása” elnevezés projekten
belül a Harkányi Gyógyfürd Zrt. V. és VI. jel kültéri medencéinek felújítása vállalkozási szerz dés keretében.
II.1.2) A szerz dés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább
megfelel a szerz dés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
XÉpítési beruházás
Kivitelezés

Árubeszerzés

Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:

Adásvétel
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Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés, bármilyen eszközzel,
módon, az ajánlatkér által
meghatározott követelményeknek
megfelel en

Bérlet

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási koncesszió

Építési koncesszió

A teljesítés helye:

Harkányi Gyógyfürd Zrt.székhelye7815 Harkány, Kossuth Lajos u. 7.hrsz. 2454/1
NUTS-kód HU231
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattev vel

Keretmegállapodás egy ajánlattev vel

A tervezett keretmegállapodás résztvev inek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
A keretmegállapodás id tartama:
Id tartamév(ek)ben:

vagy hónap(ok)ban:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes id tartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal):
Becsült érték áfa nélkül: _______________________ Pénznem: ____________
VAGY:
_________________ és _______________________ között Pénznem: ____________
A keretmegállapodás alapján megkötend szerz dések értéke és gyakorisága (ha ismert):
________________________________________________________________________________________
II.1.5) A szerz dés meghatározása/tárgya
„Harkány Város Önkormányzata részére Harkány város feladatainak biztonságos finanszírozása” elnevezés projekten
belül a Harkányi Gyógyfürd Zrt. V. és VI. jel kültéri medencéinek felújítása vállalkozási szerz dés keretében.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék(CPV)

szójegyzék
tárgy

Kiegészít szójegyzék (adott esetben)

45212212-5 Uszoda vagy úszómedence
kivitelezése

További tárgy(ak)
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-

-

-

-

II.1.7) Részekre történ ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség
szerint több példányban is használható)
igen

X nem

(Igen válasz esetén)Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre

egy vagy több részre

valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok):

igen

nem

II. 2) SZERZ DÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Ajánlatkér az egyes önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történ el irányzat-átcsoportosításokról szóló
1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozat alapján Támogatási Megállapodást kötött „Harkány Város Önkormányzata részére
Harkány város feladatainak biztonságos finanszírozása” elnevezéssel, amelynek keretén belül a Harkányi Gyógyfürd Zrt.
V. és VI. jel küls medencéinek felújítását kívánja megvalósítani.
A megkötend szerz dés: vállalkozási szerz dés
A rekonstrukció tárgyát képez kétegységes (V. és VI. jel ) kültéri eredeti medence a feltárások szerint vasalatlan
betonszerkezettel és aszfaltburkolattal készült medence, amely az elmúlt évtizedek sorántöbb ütemben, különböz mérték
felújításokon esett át.Az 1980-as években történt az els nagyobb rekonstrukció, amelynek során kétütemben, két,
egymástól mind szerkezeti, mind burkolási szempontból eltér rendszerbenvégeztek felújításokat. Mindezekre tekintettel
szükségessé vált ezen kültéri medencék felújítása az alábbi f bb m szaki tartalom szerint:
szaki specifikáció f bb adataiV. és VI jel kültéri medence tekintetében:
Keverékkészítés, Felvonulási létesítmények, Zsaluzás és állványozás, Költségtérítések, Irtás, föld- és sziklamunka,
Helyszíni beton és vasbeton munka, Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése, Fém nyílászáró és épületlakatosszerkezet elhelyezése, Felületképzés, Szigetelés, Technológiai, vegyi, olajipari és szénhidrogén cs szerelési munkák,
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, Uszodatechnika
2 db medence és a hozzá tartozó lábmosó burkolat bontása szerkezetig (3800 m2), Új uszoda kerámia burkolat készítése
(12,5 cm x 25 cm raszterméret , többszín és több csúszásmentességi osztályú, speciális rendszerelemekkel kiegészítve)
eredeti medence vb. szerkezetét l kiegyenlít és vízszigetel rétegekkel (3800 m2). Medencéhez tartozó küls koracél
korlátok építése. 2 db medenceleereszt cs és zsilip cseréje.
Jótállás ideje: 36 hónap
Az elvégzend feladatok pontos meghatározása az ajánlati dokumentációban, árazatlan költségvetésben és a
dokumentációval egyidej leg rendelkezésre bocsátott kiviteli tervben kerül meghatározásra.
(adott esetben, csak számokkal). Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: HUF
VAGY:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció):

igen

nem

(Igen válasz esetén)A vételi jogmeghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
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Pénznem: _____________

hónapban:

vagy napban:

(a szerz dés megkötését l számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerz dés meghosszabbítható: igen nem
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha ismert):

vagy:

és

között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerz dések esetében a
további szerz dések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban:
(a szerz dés megkötését l számítva)

II.3) A SZERZ DÉS ID TARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE
A tervezett id tartam hónapban: vagy napban: (a szerz dés megkötését l számítva)
VAGY: kezdés 2015/04/11 (év/hó/nap)
befejezés 2015/06/05(év/hó/nap)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS M SZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZ DÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK
III.1.1) A szerz dést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Az építési kivitelezési munkák késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kötbér napi mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5 %a.A Vállalkozó legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-áig köteles késedelmi kötbért fizetni.
A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibásan teljesített munka nettó ellenértékének 50 %-a.
Jólteljesítési biztosíték a nettó vállalkozási díj 1 %-a
A jólteljesítési biztosíték nyújtásának feltételei a Kbt. 126. § (6) bekezdés szerint: a jólteljesítési biztosíték teljesíthet
ajánlatkér számlájára történ befizetéssel, vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerz dés alapján kiállított készfizet kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A jólteljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének
id pontjában kell az ajánlatkér rendelkezésére bocsátani.
Az ajánlattev nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a jólteljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének
id pontjában az ajánlatkér (megrendel ) rendelkezésére bocsátja.
A nyertes ajánlattev ként szerz
fél a Kbt. 126. § (6) bekezdésben foglalt egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a
biztosítéknak azonban a szerz désben foglalt összegnek és id tartamnak megfelel en folyamatosan rendelkezésre kell
állnia.
Ajánlatkér és Ajánlattev is a szerz désben meghatározott felmondása gyakorlása esetén a nettó szerz déses ár 30%ának megfelel mérték meghiúsulási kötbérre tarthat igényt.
El leg-visszafizetési biztosíték mértéke: azonos az igénybe venni kívánt el leg összegével. Az el leg visszafizetési
biztosítékot a nyertes Ajánlattev nek a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja szerint kell nyújtania.
Az el leg-visszafizetési biztosíték határid re történ
nyilatkoznia kell.

rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattev nek az ajánlatban

A szerz dést biztosító mellékkötelezettségek részteles feltételeit a szerz déstervezet tartalmazza.
III.1.2) F finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
(adott esetben)
A számla ellenértéke 100%-bana magyar állami költségvetés forrásából kerül finanszírozásra.
Ajánlatkér sikeres teljesítés esetén köteles a végszámla befogadására, amelyet a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)
bekezdése szerint 30 napon belül fizeti meg átutalással. A kifizetésre irányadóak és az adózás rendjér l szóló 2003. évi
XCII. törvény 36/A §-ában foglaltak. Amennyiben az ajánlattev ként szerz
fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe,
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az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1)
bekezdés szerint köteles az Ajánlatkér az ellenszolgáltatást teljesíteni.
Az ajánlattétel, a szerz dés és a kifizetések pénzneme a magyar Forint.
Nyertes ajánlattev 1 db végszámla benyújtására jogosult.
A végszámla 100%-os készültségi szintnél: minden munka 100 %-os szintjénél, a m szaki átadást követ en – az
vállalkozó díjnak megfelel érték összeg végszámla.
Ajánlatkér a Kbt. 131.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerz désben biztosítja a
nyertes ajánlattev részére a kivitelezés elszámolható összege 5%-ának megfelel mérték szállítói el leg igénylésének
lehet ségét. El leg igénylése esetén a folyósított el leg elszámolása a végszámlában történik, ezért a végszámla
benyújtása kizárólag a folyósított el leg mértékével arányosan csökkentett összegben lehetséges.
A kivitelezés készültségi szintjét az ajánlatkér által megbízott m szaki ellen r állapítja meg az építési napló bejegyzései
és a helyszínen végzett ellen rzései alapján.
Ajánlatkér
rögzíti, hogy jelen közbeszerzési
szerz déstervezetben foglaltak szerint.

eljárásban

kötött

szerz désben

biztosít

tartalékkeretet

a

A részteles fizetési feltételeket a szerz déstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tev nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Ajánlattev l, illetve Közös ajánlattev nyertesekt l ajánlatkér nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, és
nem is teszi azt lehet vé (projekttársaság).
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén)A különleges feltételek meghatározása:

nem

A kivitelezés során figyelembe veend szakági jogszabályok, így különösen:
191/2009 (IX.15) Korm. rendelet az épít ipari kivitelezési tevékenységr l
1997. évi LXXVIII. törvényaz épített környezet alakításáról és védelmér l
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattev /részvételre jelentkez személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történ bejegyzésrevonatkozó el írásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkér által el írt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattev , alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szerepl , aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése a)-k) pontjainak hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattev az a gazdasági szerepl , aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozik.
Az igazolás módja:
Az ajánlattev nek a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia kell a Kbt. 122.§ (1) bekezdése alapján, továbbá a Kbt.
56.§ (1) bekezdés kc) pontja tekintetében a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési m szaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.§
szerinti dokumentumokat kell benyújtani.
Az ajánlattev nek a Kbt. 58.§ (3) bekezdése és a 310/2011. Korm. rendelet 10. §-a szerint kell igazolnia a kizáró okok
hiányát az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vev más szervezet vonatkozásában.
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A kizáró okok fenn nem állásának igazolására vonatkozó nyilatkozatnak az ajánlattételi felhívás megküldésének
id pontjában vagy azt követ keltezés nek kell lennie.
Ajánlatkér kizárja az eljárásból azon ajánlattev t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vev szervezetet,
aki részér l a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Felhívjuk Ajánlattev k figyelmét, hogy a benyújtandó igazolásokról és nyilatkozatokról a Közbeszerzési Hatóság útmutatót
adott ki (elérhet :www.kozbeszerzes.hu):
- A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekr l szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési m szaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról,
nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szerepl k vonatkozásában
(Közbeszerzési Értesít 2014. évi 57. szám, 16.5.2014.).
- A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárások során benyújtandó, a kizáró okokkal kapcsolatos
igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben
letelepedett gazdasági szerepl k vonatkozásában (Közbeszerzési Értesít 2012. évi 61. szám, 1.6.2012.).

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

P/1. Ajánlattev választása szerint az alábbi a) vagy b) P/1. Alkalmatlan az ajánlattev , ha az ajánlattételi felhívás
pontban foglalt igazolási mód szerint igazolhatja az megküldésének napját megel
3 üzleti évközül több, mint
alkalmassági minimumkövetelményt:
egy lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye negatív
a) Ajánlattev nek csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. volt.
rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése
jogel dje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját – esetén alkalmas a kés bb létrejött ajánlattev , ha
ködésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
kiegészít mellékletek nélkül – egyszer másolatban az
(úszómedence
felújítása) - általános forgalmi adó nélkül
ajánlattételi felhívás megküldésének napját megel en
számított
–
árbevétele
eléri a nettó 145millió Forintot.
lezárt három üzleti évre vonatkozóan (ha a gazdasági
szerepl
letelepedése szerinti ország joga el írja
közzétételét); amennyiben a beszámoló a céginformációs
szolgálat honlapján megismerhet , a beszámoló adatait az
ajánlatkér ellen rzi, a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem
szükséges.
vagy
b) A 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. § (8)
bekezdés alapján az Ajánlatkér elfogadja az ajánlattev
arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az Ajánlatkér
által
el írt
pénzügyi-gazdasági
alkalmassági A Kbt. 55.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel közös
ajánlattétel esetében a P/1pontban foglaltaknak elegend ,
minimumkövetelménynek.
ha valamely közös ajánlattev megfelel.
Ajánlattev a 310/2011. (XII.23.) Korm. r. 14. § (3) szerinti
esetben (olyan jogi formában m ködik, amely tekintetében a
beszámoló benyújtása nem lehetséges), az érintett
ajánlattev
ezt
kiegészít
tájékoztatás-kérésben
szíveskedjen jelezni, és az e ponttal kapcsolatban el írt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett
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ajánlatkér meghatározza mely egyéb nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az el írt alkalmassági
követelményeknek a közös ajánlattev k együttesen is
megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d)
pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek
értelemszer en kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a
gazdasági szerepl kre, elegend , ha közülük egy felel meg.

III.2.3) M szaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

M/1. Ajánlattev választása szerint az alábbi a) vagy b) M/1. Alkalmatlan az ajánlattev , ha az ajánlattételi felhívás
pontban foglalt igazolási mód szerint igazolhatja az megküldését l visszafelé számított 5 évben összesen nem
rendelkeziklegalább 1 db úszó- vagy strandmedence
alkalmassági minimumkövetelményt:
építésére és/vagy felújítására vonatkozó, legalább nettó 100
millió Ft érték
ellenszolgáltatást tartalmazó, az
a) Ajánlattev nek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (2)
el írásoknak és a szerz désnek megfelel en teljesített
bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az
referenciával.
ajánlattételi felhívás megküldését l visszafelé számított 3 év
legjelent sebb, a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos
építési beruházásainak igazolását a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. r. 16.§ (3) bekezdésében meghatározottak szerint
A fenti referencia a szerz dés teljesítésének egészére
akként, hogy a dokumentum tartalmazzon minden olyan
vonatkozó alkalmasságot igazol.
adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez, a
Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi
minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy
Az igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a
összegét, a saját teljesítés értékét, a teljesítés idejét és saját teljesítésének kell elérnie a fent meghatározott
helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az minimumfeltételeket.
el írásoknak és a szerz désnek megfelel en történt-e.
Ajánlattev az ajánlatkér által el írt alkalmassági
követelményeknek a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseiben
foglaltak szerint is megfelelhet.
A Kbt. 129. § (7) bekezdés alapján a projekttársaság
teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a
projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik
a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel
mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság id közben
megsz nt.
vagy
b) A 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 17. § (6)
bekezdés alapján az Ajánlatkér elfogadja az ajánlattev
arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az Ajánlatkér
által
el írt
m szaki-szakmai
alkalmassági
minimumkövetelménynek.
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M/2. Ajánlattev választása szerint az alábbi a) vagy b)
M/2.Alkalmatlan az ajánlattev , ha nem rendelkezik
pontban foglalt igazolási mód szerint igazolhatja az
legalább 1 f m szaki vezet vel, aki rendelkezik a
alkalmassági minimumkövetelményt:
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-Éfelel s
szaki vezet i jogosultság megszerzéséhez szükséges
a) Ajánlattev nek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (2)
- okleveles épít mérnöki vagy építészmérnöki(vagy azzal
bekezdésének e) pontja alapján csatolnia kell azoknak a
egyenérték nek tekintett) végzettséggel és legalább 3 éves
szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését,
szakmai gyakorlattal
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be
kíván vonni a teljesítésbe megjelölve, hogy az ajánlattev
nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket
mely pozícióra kívánja megajánlani. Ennek érdekében
csatolni kell a szakember képzettségét és a végzettségét
igazoló dokumentumot, a szakember saját kez leg aláírt
A Kbt. 55.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel közös
önéletrajzát,
amelyekb l
az
alkalmassági
ajánlattétel esetében azM/1 és M/2 pontban foglaltaknak
minimumkövetelmény megléte kétséget kizáró módon
elegend , ha valamely közös ajánlattev megfelel.
megállapítható, továbbá a szakember jogosultsága
tekintetében:
- vagy a jogosultságot igazoló dokumentumot
- vagy azt az internetes elérési útvonalat (URL cím), ahol
a jogosultság meglétér l az Ajánlatkér meggy dhet
- vagy azt az ajánlattev i nyilatkozatot, hogy a
szakember a jogosultsággal a szerz dés megkötéséig
rendelkezni fog, s a jogosultság hiánya az ajánlattev
szerz déskötést l való visszalépésének min sül a Kbt.
124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében
ajánlatkér a második legkedvez bb ajánlatot nyújtóval
köti meg a szerz dést.
vagy

b) A 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 17. § (6)
bekezdés alapján az Ajánlatkér elfogadja az
ajánlattev arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel
az Ajánlatkér
által el írt m szaki-szakmai
alkalmassági minimumkövetelménynek.
Ajánlattev az ajánlatkér által el írt alkalmassági
követelményeknek a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseiben
foglaltak szerint is megfelelhet.
III.2.4) Fenntartott szerz désekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerz dés védett foglalkoztatók számára fenntartott

igen

nem

A szerz dés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott

igen

nem

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZ DÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
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III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve

igen

nem

(igen válasz esetén)A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történ hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közrem köd személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közrem köd személyek nevét és
képzettségét igen nem
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkez k létszáma vagy keretszáma (meghívásos és
tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szerepl k tervezett száma:
VAGY:
Tervezett minimum __________ és (adott esetben) maximális létszáma: ____________
A jelentkez k számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattev k létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos
eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások,
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: igen nem

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelel t jelölje meg)
A legalacsonyabb összeg ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legel nyösebb ajánlat a következ részszempontok alapján
Részszempont

Súlyszám

Részszempont

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
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Súlyszám

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni:

igen

nem

(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésr l:

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkér által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IT-803.
IV.3.2) Az adott szerz désre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

igen

nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelel rovatokat)
Eljárást megindító, illetve meghirdet felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesít ben: (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesít ben: (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesít ben:
A hirdetmény közzétételének dátuma:

/

/

/

(KÉ-szám/évszám)

(év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészít iratok vagy ismertet k beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
A dokumentációért fizetni kell

igen

nem

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja
IV.3.4) Az ajánlattételi vagy részvételi határid
Dátum: 2015/03/23 (év/hó/nap )

Id pont: 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkez k részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: - (év/hó/nap)

Id pont:-

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
Az EU következ hivatalos nyelve(i):
Egyéb: _________________________________
Magyar
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IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális id tartama
60 nap
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/03/23(év/hó/nap )

Id pont: 10:00

Hely: IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felel sség Társaság (1024 Budapest, Buday
László u. 2., 1/2.)
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek

igen

nem

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján meghatározott személyek.
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTL
A közbeszerzés ismétl

JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (adott esetben)

jelleg

igen

nem

(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A szerz dés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen

nem

(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK(adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkér által el írt alapvet szabályai, az els tárgyalás
id pontja: (ha az eljárás tárgyalásos) –
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történ elérése az eljárásban való
részvétel feltétele? (adott esetben)
igen

nem

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészít iratok, vagy ismertet rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)
A dokumentációt ajánlatkér az ajánlattételi felhívással együtt elektronikus úton megküldi ajánlattev k részére.
A dokumentáció másra nem ruházható át, nem másolható és nem publikálható.

V.3.3.1) Az összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
fels határa:
V.3.3.2) Az összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkér megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek el írt igazolási módja a min sített ajánlattev k hivatalos
jegyzékébe történ felvétel feltételét képez min sítési szempontokhoz képest szigorúbbak
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igen

nem

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a
min sített ajánlattev k hivatalos jegyzékébe történ felvétel feltételét képez min sítési szempontokhoz
képest szigorúbbak:
III.2.2) pont P/1 és III.2.3) pont M/1-M/2. alkalmassági követelménye.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó el írások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:

igen

nem

V.4) Egyéb információk:
1.) Az ajánlatokat a Kbt. 61.§ (1) bekezdés alapján írásban és zártan, 2 pld-ban, amelyb l 1 papír alapú eredeti
példány, valamint 1 példányban a papír alapú példánnyal mindenben megegyez elektronikus másolati példány (CD
lemezen vagy DVD-n) is be kell adni, az ajánlattételi felhívásban („A” melléklet III. pont) megadott címre közvetlenül
vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi határid lejártáig. Ajánlattev knek cégszer en aláírt nyilatkozatot kell az
ajánlatukban csatolni arra vonatkozóan, hogy a papír alapon benyújtott eredeti ajánlat az elektronikus formában
(jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható) benyújtott ajánlattal megegyezik.
2.) Ajánlattev nek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 7. §-a alapján a folyamatban lév változásbejegyzési eljárás
esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezésér l a cégbíróság által megküldött igazolást.
3.) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattev k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelm en
tartalmaznia kell a közös ajánlattev k megjelölését Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös
egyetemleges felel sségvállalásról szóló megállapodást másolatban, mely tartalmazza a közös ajánlattev k között a
közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattev t, aki a közös ajánlattev ket
az eljárás során képviseli, illetve a közös ajánlattev k nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A
megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattev k nyertességük esetére a szerz désben vállalt
valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felel sséget vállalnak.
4.) A Kbt. 36.§ (5) bekezdése alapján az ajánlattev nek vagy az alkalmasság igazolásában részt vev szervezetnek
nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellen rzésére az ajánlatkér magyar nyelven rendelkezésre
álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek min sülnek a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is.
5.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 60.§ (6) bekezdése szerint, amely nyilatkozatot eredetben
kell benyújtani.
6.) Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakat, (nemleges nyilatkozat is).
7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattev kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 55.§ (5) bekezdésére; az 55.§ (6)
bekezdés a)-b) pontjára, valamint a 60. § (3) és (5) bekezdésére vonatkozóan.
8.) Ajánlatkér az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a
Magyar Nemzeti Banknak az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes hivatalos deviza középárfolyama
alapján számítja át magyar forintra.
9.) Ajánlatkér a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján el írja, hogy az ajánlattev nek tájékozódnia kell a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekr l, amelyeknek a teljesítés helyén és a
szerz dés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlattev nek nyilatkoznia kell az ajánlatban arról, hogy eleget tett –
e tájékozódási kötelezettségének.
10) A Kbt. 36.§ (3) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszer másolatban is benyújtható (kivéve a Kbt.
60.§ (3) bekezdése szerinti eredetiben aláírandó nyilatkozatot)
11) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkér csak akkor tekinti határid n belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határid ig sor kerül. Az ajánlat beadási módja megválasztásának kockázatait az
ajánlattev köteles viselni. Az ajánlatot személyesen munkanapokon (hétf l péntekig) 9.00 és 15.00 óra között,
vagy el zetesen egyeztetett id pontban, illet leg az ajánlattételi határid utolsó napján 8.00 és 10.00 óra közöttlehet
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leadni az A/III. melléklet szerinti helyen.
12) Az ajánlatokkal szemben támasztott formai követelmények
- Az ajánlatot tollal vagy géppel kell kitölteni.
- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell f zni, a csomót matricával az ajánlat els vagy hátsó
lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattev részér l erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a
bélyegz , illet leg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezd djön és oldalanként növekedjen. Elegend a szöveget vagy számokat
vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak)
nem kell, de lehet számozni.
- Az ajánlatban lév , minden - a jelentkez vagy alvállalkozó, vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)t l írásos
felhatalmazást kaptak. Az ajánlathoz csatolandók az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya vagy a jogi képvisel
által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintája.
- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - a jelentkezés beadása el tt - módosítást hajtottak végre, az adott
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
13.) Az ajánlattev nek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelel en kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania (Kbt. 60.§ (1) bekezdés).
14.) Ajánlattev nek külön nyilatkozatban kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy – nyertes ajánlattev ként történ
kihirdetése esetén – a szerz déskötés id pontjáig az általa megajánlott ajánlati árral megegyez biztosítási érték
felel sségbiztosítási szerz dést köt vagy meglév felel sségbiztosítását ezen összeg erejéig kiterjeszti. A
kötelezettségvállaló nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
15.) Ajánlatkér a Kbt. 67. § alapján biztosítja a hiánypótlás lehet ségét.
Ajánlatkér a Kbt. 67. § (5) bekezdése alapján nem rendel el újabb hiánypótlást – nem biztosítja az újabb
hiánypótlás lehet ségét - arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattev az ajánlatban korábban nem szerepl
gazdasági szerepl t von be az eljárásba, és e gazdasági szerepl re tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás.
16.)A szerz dés teljesítéséhez az alábbi kamarai regisztrációval rendelkez szakember közrem ködése szükséges:
- legalább egy f , a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, érvényes MV-É felel s m szaki vezet i
jogosultsággal rendelkez szakember;
Ajánlattev nek az ajánlatban nyilatkoznia kell egyfel l arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott
szakembert, mely pozícióra kívánja megajánlani, másfel l arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai
nyilvántartásba vétellel a szerz dés megkötéséig rendelkezni fog, s a nyilvántartásba vétel elmaradása az
ajánlattev szerz déskötést l való visszalépésének min sül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek
következtében ajánlatkér a második legkedvez bb ajánlatot nyújtóval köti meg a szerz dést.
17.) Az ajánlathoz csatolni kell részletes megvalósítási ütemtervet, melyben maghatározásra kerülnek azon m szaki
teljesítések, határnapok, melyek a projekt mérföldköveit jelentik. A megvalósítási ütemtervnek heti bontásban,
munkanemenként kell tartalmaznia az elvégzend feladatokat, bemutatva a munkafolyamatok egymásra épülését és
összefüggéseit.
18.) Ajánlatkér felhívja ajánlattev k figyelmét, hogy a felhívás II.3) pontjában meghatározott „kezdés id pontja”
jelen közbeszerzési eljárás befejezésének változó id pontjára tekintettel módosulhat.

V.5) AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA: 2015/03/06(ÉV/HÓ/NAP)
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A. MELLÉKLET
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következ címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhet k be
Hivatalos név:
IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felel sség Társaság
Postai cím:
Buday László u. 2. 1/2.
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország: Magyarország
Budapest
1024
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Halász Erik
E-mail: dr.halasz.erik@imperialkft.hu
Internetcím (URL): -

Telefon: 1/205-3512
Fax: 1/205-3513

II) A dokumentáció és további iratok a következ címen szerezhet k be:
Hivatalos név:
IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felel sség Társaság
Postai cím:
Buday László u. 2. 1/2.
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország: Magyarország
Budapest
1024
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Péli Edina
E-mail: peli.edina@imperialkft.hu
Internetcím (URL): III) Az ajánlatokat a következ címre kell benyújtani:

Telefon: 1/205-3512
Fax: 1/205-3513

Hivatalos név:
IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felel sség Társaság
Postai cím:
Buday László u. 2. 1/2.
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország: Magyarország
Budapest
1024
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Halász Erik
E-mail: dr.halasz.erik@imperialkft.hu
Internetcím (URL): -

Telefon: 1/205-3512
Fax: 1/205-3513
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II. Részletes ajánlati feltételek

a)

Általános információk
A jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekr l szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
alapján kerül lebonyolításra.
Az ajánlattev nek a Kbt-ben, az ajánlati felhívásban, illetve jelen dokumentációban meghatározott tartalmi
és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az el írt kötelez okiratok, dokumentumok,
nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania.
Ha jelen dokumentáció iratminta alkalmazását írja el , ez esetben az Iratminták fejezetben található
vonatkozó iratmintát kell felhasználni és megfelel en kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az iratminta helyett
annak tartalmilag mindenben megfelel (az iratmintában szerepl adatokat teljes kör en tartalmazó) más
okirat is mellékelhet .
Az ajánlattev felel sséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt
igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.
Ajánlatkér az ajánlattétel megkönnyítése érdekében az iratmintákat, a specifikációt és a
szerz déstervezet szövegét e-mail-en is megküldi az ajánlattev k részére.
Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlati felhívásban foglaltakat, ezért hangsúlyozzuk,
hogy az ajánlati dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelend . Az ajánlati felhívás és a
dokumentáció rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a Kbt. 45. § (6) bekezdésében foglaltak
az irányadóak.
Ajánlattev kötelezettségét képezi – az ajánlati felhívás és jelen dokumentáció gondos áttanulmányozását
követ en – az ezekben foglalt valamennyi el írás, követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó
specifikáció betartása, valamint a kiegészít (értelmez ) tájékoztatás kérésre adott ajánlatkér i válaszok
figyelembevétele.
Ajánlattev köteles az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és ajánlatkér által – a teljesítéssel
kapcsolatban – szolgáltatott minden információ pontosságáról meggy dni.
Az ajánlat el készítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges információk
megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei ajánlattev t terhelik. Ajánlatkér az ajánlat
benyújtását követ en nem veszi figyelembe ajánlattev nek – a pontos információk hiányára hivatkozó –
ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét.
Az ajánlathoz szükséges pontos és egyértelm információk beszerzését szolgálja a jelen
dokumentációban részletezett tájékoztatás-kérés lehet sége.
Ajánlattev nek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett – az ajánlati felhívásban, a
dokumentációban és az ajánlattev k kérdésire adott válaszokban meghatározottaknak megfelel en kell az
ajánlatot elkészítenie. Ajánlattev kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha
ajánlattev ajánlatát hibásan, vagy hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az tartalmilag, formailag
nem felel meg az ajánlati felhívásban, jelen dokumentációban, és az ajánlattev k kérdéseire adott
válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek, illet leg ezeket a hiánypótlás
keretében nem korrigálja.
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A megajánlott és a teljesítend építési beruházás teljes mértékben meg kell felelniük a specifikációban
foglaltaknak. A részletes specifikációban – egyes esetekben – esetleg meghatározott gyártmányú,
eredet , típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illet leg szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozások, fantázianevek, márkajelzések a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 26. § (6) bekezdésének
értelmében csak a tárgy jellegének egyértelm meghatározása érdekében történtek. Ajánlatukban „azzal
egyenérték ” megajánlás is lehetséges.
Hamis adatok szolgáltatása esetén az ajánlat érvénytelennek min sül és az ajánlatok értékelésében nem
vesz részt.
Az ajánlatban közölt információk kizárólag jelen közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
keretében kerülnek felhasználásra.
Ajánlattev k az ajánlati dokumentációt bizalmasan kötelesek kezelni, azt kizárólag a jelen eljárás
keretében lehet felhasználni.
1.

Az eljárással kapcsolatos fontosabb id pontokat az ajánlattételi felhívás tartalmazza, a határid k
számítására a Kbt. 37. §-ában meghatározott rendelkezések irányadók. A felhívásban megadott
határid k – így az ajánlattételi határid is – közép-európai id (CET) szerint értend k.

2.

Definíciók:
ajánlattev :az a gazdasági szerepl , aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be;
alvállalkozó:az a gazdasági szerepl , aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
szerz dés teljesítésében az ajánlattev által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szerepl t, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerz dés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag
eladóját,
c) építési beruházás esetén az épít anyag-eladót;
gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;
gazdasági szerepl : bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, illetve építmények
építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja;
hamis adat: a valóságnak megfelel en ismert, de a valóságtól eltér en közölt adat
hamis nyilatkozat:olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz
„Írásbeli” vagy „írásban”: a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok, illetve eljárási cselekmények
tekintetében bármely, szavakból vagy számjegyekb l álló kifejezés, amely olvasható, reprodukálható,
majd közölhet , ideértve az elektronikus úton továbbított és tárolt adatokat is

3.

Pénzforrások, szerz déskötési engedély
Ajánlatkér kijelenti, hogy az ajánlati dokumentáció szerinti szerz dés megkötésére vonatkozó
jogosultsággal és a teljesítés id pontjára vonatkozóan megfelel anyagi fedezettel rendelkezik.

4.

Üzleti titok
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Az ajánlattev és a részvételre jelentkez az ajánlatában, illetve a részvételi jelentkezésben, valamint a
69–70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is)
[Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy
kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak,
amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet
okozna, továbbá ne tartalmazzanak a (2)–(3) bekezdés szerinti elemeket.
5.

Alkalmazandó jogszabályok
A jelen ajánlati dokumentációban nem, vagy nem kell mélységben szabályozott kérdésekben a
vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, mindenekel tt a 2011. évi CVIII törvény (Kbt.) rendelkezései az
irányadók.
Ha rendelet vagy utasítás olyan szabályokat tartalmaz a szerz déskötés folyamatára, el zményeire,
feltételeire, szerz dés kötelez tartalmi elemeire vagy szerz dés teljesítésére vonatkozóan, melyek nem
egyeztethet k össze a Kbt. rendelkezéseivel, akkor a Kbt. hatálya alá tartozó ügyekben kizárólag a Kbt-t
kell alkalmazni.

b)

Az ajánlat elkészítése

1.

A dokumentáció kiegészítése, tájékoztatás
Az ajánlati felhívásban és jelen dokumentációban foglaltak értelmezésére, pontosítására szolgál az
ajánlattev k kiegészít (értelmez ) tájékoztatáskérési lehet sége. Ennek során az ajánlatkér által adott
válaszok nem eredményezhetik az ajánlati felhívásban és jelen dokumentációban foglalt rendelkezések
módosítását a Kbt. 45.§ (6) bekezdésében foglalt eset kivételével.
Az ajánlattev a Kbt. 45.§ (1) bekezdése alapján, írásban az ajánlati felhívásban meghatározott címen,
telefaxszámon és e-mail címen további tájékoztatást kérhet az ajánlat elkészítéséhez szükséges bármely
információ tekintetében.
Ajánlatkér a Kbt. 122.§ (5) bekezdésének rendelkezései szerint adja meg a kért tájékoztatást. A kérésre
adott tájékoztatás tartalmát valamennyi ajánlattev vel ismerteti az ajánlatkér . E kötelezettségének az
ajánlatkér oly módon tesz eleget, hogy a dokumentáció átvétele révén már ismertté vált ajánlattev k
címére írásban megküldi a kiegészít tájékoztatást. A kés bb átvett dokumentációval együtt a kiegészít
tájékoztatás is átadásra kerül az ajánlattev k részére.
Ajánlatkér az ajánlattételi határid t meghosszabbíthatja, ha a kiegészít tájékoztatást nem tudja a Kbtben meghatározott határid ben megadni (122.§ (5) bekezdés). Ajánlatkér az ajánlattételi határid
meghosszabbításáról valamennyi ajánlattev t haladéktalanul, írásban és egyidej leg értesít. Azokat az
ajánlattev ket, akik az ajánlattételi határid meghosszabbításakor még nem vettek át dokumentációt,
ajánlatkér a dokumentáció átadásával egyidej leg írásban tájékoztatja err l a körülményr l.
Ajánlattev köteles ajánlatát a kiegészít (értelmez ) tájékoztatás figyelembevételével elkészíteni és
benyújtani.

2.

Az ajánlattételi felhívás és/vagy az ajánlati dokumentáció módosítása, visszavonása
Az ajánlatkér az ajánlattételi határid lejártáig bármikor jogosult módosítani az ajánlati felhívásban, illetve
az ajánlati dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekr l ajánlatkér egyidej leg,
közvetlenül tájékoztatja az ajánlattev ket és szükség esetén – az ajánlattételhez szükséges megfelel
id tartam biztosítása érdekében – az ajánlattételi határid t meghosszabbítja. Ajánlatkér a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentációt is megküldi. (Kbt. 42. § (1)-(5) bekezdés)
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Az ajánlatkér az ajánlattételi határid lejártáig bármikor jogosult visszavonni az ajánlati felhívást.
Ajánlatkér a visszavonásról egyidej leg, közvetlenül tájékoztatja az ajánlattev ket. (Kbt. 44. § (1)-(2)
bekezdés)
3. Az ajánlatok módosítása és visszavonása
Az ajánlattev az ajánlattételi határid lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja az ajánlatát. (Kbt. 60. §
(7) bekezdés) A módosítást az eredeti ajánlattal megegyez formai követelmények szerint kell elkészíteni
és benyújtani. A módosítás megtehet teljes új ajánlat formájában is, de szorítkozhat csak az ajánlat
módosuló részeire is, utóbbi esetben a módosuló részeket egyértelm en kell meghatározni (pl. oldalszám
vagy fejezetszám hivatkozásokkal).
Az ajánlattev az ajánlattételi határid
visszavonhatja ajánlatát.

lejártáig az ajánlatkér höz intézett írásbeli nyilatkozattal

Ajánlatkér az ajánlattételi felhívás ajánlattételi határid utáni visszavonásával összefügg kárát a Ptk.
szerint érvényesítheti.
4.

Az ajánlattétel költségei
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattev viseli,
ezekkel kapcsolatban az ajánlatkér semmilyen módon nem tehet felel ssé.
Ajánlattev az ajánlattal kapcsolatos költségeinek megtérítését semmilyen jogcímen nem követelheti
ajánlatkér l. Az ajánlatkér nem téríti meg az ajánlattev nek a helyszín esetleges megtekintésével és
vizsgálatával, vagy az ajánlat elkészítésével összefüggésben felmerült kiadásait. Az ajánlat elkészítéséért
díj nem számítható fel.

5.

Az ajánlat pénzneme
Az ajánlattev ajánlatában az árat kizárólag HUF-ban (HUF-ban) határozhatja meg.

6.

Az ajánlat nyelve
Az ajánlat nyelve kizárólag a magyar.
Nem magyar nyelv dokumentumok esetén ajánlatkér bármely fordító cég, iroda által készített fordítást,
továbbá az ajánlattev által készített fordítást is elfogad, amelyen kérjük feltüntetni a „Büntet jogi
felel sségem tudatában kijelentem, hogy a fordítás tartalma az eredeti dokumentum tartalmával
mindenben megegyezik.” szöveget, valamint cégszer aláírást.

7.

Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat
Ajánlatkér jelen közbeszerzési eljárás során nem biztosítja a részajánlattételi lehet séget.
Ajánlattev jelen közbeszerzési eljárás során többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem nyújthat be.
Az érvénytelen többváltozatú (alternatív) ajánlat az egyidej leg benyújtott teljes és a m szaki el írásoknak
megfelel ajánlatot is érvénytelenné teszi.

8.

Az ajánlati árak
Ajánlattev nek a felolvasólapon a nettó ajánlati összárat kell feltüntetni.
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Az ajánlati árnak valamennyi költséget tartalmaznia kell, ugyanis nincs mód többlet költségek
elszámolására.
9.

Szerz déses árak
A szerz déses ár a beszerzés tárgyát képez teljes feladatra vonatkozik, a IV. fejezetben foglalt
szerz déses feltételekre figyelemmel tartalmaznia kell minden, a munkák teljes kör elvégzésével
kapcsolatban felmerül költséget, anyag- és munkadíjat.

10.

Teljesítési és fizetési határid
A szerz dés-tervezetben részletezettek szerinti teljesítési határid re szerz désszer en teljesített
szolgáltatás ellenszolgáltatásának megfizetése az ajánlattételi felhívás III.1.2) pontja és a szerz déstervezetben részletezettek szerint történik.

11.

Kizáró okok
A Kbt. 56. § (1) bekezdése értelmében, az eljárásban nem lehet ajánlattev , alvállalkozó és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szerepl , aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában cs deljárás elrendelésér l szóló bírósági végzést
közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást joger sen elrendelték, vagy ha a gazdasági
szerepl személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint
hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban joger s bírósági ítéletben megállapított
ncselekményt követett el, amíg a büntetett el élethez f
hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek
tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntet jogi intézkedésekr l szóló 2001. évi CIV.
törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság joger s ítéletében korlátozta, az eltiltás
ideje alatt, vagy ha az ajánlattev tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon joger sen
korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételt l joger sen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének
– a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkér székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem
tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és
ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását joger sen megállapították, a joger sen
megállapított id tartam végéig;
g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellen rzésr l szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két
évnél nem régebben joger re emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági
határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történ befizetésre kötelezéssel, vagy az
idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntet Törvénykönyvr l szóló 1978. évi IV. törvény szerinti
nszervezetben részvétel – ideértve a b ncselekmény b nszervezetben történ elkövetését is –,
vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, h tlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési
csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás b ncselekményt, illetve
a Büntet Törvénykönyvr l szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós
ncselekmények, b nszervezetben részvétel – ideértve b ncselekmény b nszervezetben történ
elkövetését is –, h tlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás b ncselekményt,
illetve személyes joga szerinti hasonló b ncselekményt követett el, feltéve, hogy a b ncselekmény
elkövetése joger s bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett el élethez f
hátrányok
alól nem mentesült;
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i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követ en kötött szerz désével
kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határid t követ 15
napot – annak ellenére, hogy az ajánlatkér ként szerz dést köt fél a részére határid ben fizetett –, és ezt
két éven belül született joger s és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozat megállapította;
j) az adott eljárásban el írt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat,
vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;
k) tekintetében a következ feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóillet séggel, mellyel
Magyarországnak kett s adózás elkerülésér l szóló egyezménye van, vagy
kb) a közbeszerzési szerz déssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóillet sége szerinti
országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után
kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szerepl az adott országból származó belföldi
forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szerepl nek, ha
Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerz dést és a fióktelepnek
betudható jövedelemnek min sülne a szerz dés alapján kapott jövedelem,
kc) olyan szabályozott t zsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megel zésér l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja
szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhet .
A Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattev vagy részvételre jelentkez az a
gazdasági szerepl , amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személves joga szerint jogképes szervezet,
amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a
több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkez gazdasági társaság társulásként
adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés k) pont ka)
alpontja szerinti feltételt megfelel en alkalmazni.
A kizáró okok igazolási módja:
Az ajánlattev nek a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia kell a Kbt. 122.§ (1) bekezdése alapján,
továbbá a Kbt. 56.§ (1) bekezdés kc) pontja tekintetében a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és
a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési m szaki leírás meghatározásának módjáról szóló
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.§ szerinti dokumentumokat kell benyújtani.
Az ajánlattev nek a Kbt. 58.§ (3) bekezdése és a 310/2011. Korm. rendelet 10. §-a szerint kell igazolnia a
kizáró okok hiányát az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vev más
szervezet vonatkozásában.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására vonatkozó nyilatkozatnak az ajánlattételi felhívás
megküldésének id pontjában vagy azt követ keltezés nek kell lennie.
Ajánlatkér kizárja az eljárásból azon ajánlattev t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt
vev szervezetet, aki részér l a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Felhívjuk Ajánlattev k figyelmét, hogy a benyújtandó igazolásokról és nyilatkozatokról a Közbeszerzési
Hatóság útmutatót adott ki (elérhet : www.kozbeszerzes.hu):
- A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekr l szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában,
valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési m szaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3.
§-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon
letelepedett gazdasági szerepl k vonatkozásában (Közbeszerzési Értesít 2014. évi 57. szám,
16.5.2014.).
- A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárások során benyújtandó, a kizáró okokkal
kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az
Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szerepl k vonatkozásában (Közbeszerzési Értesít
2012. évi 61. szám, 1.6.2012.).
12.

Alkalmasság igazolása más szervezet (vagy személy) kapacitásaira támaszkodva
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Az el írt alkalmassági követelményeknek az ajánlattev k bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegét l függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek
igazolása érdekében az ajánlattev ezen szervezet er forrására (is) támaszkodik. A kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet az el írt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott
alkalmassági feltételnek történ megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerz dés teljesítéséhez
szükséges er források rendelkezésre állnak majd a szerz dés teljesítésének id tartama alatt. (Kbt. 55.§
(5) bekezdés)
Az ajánlattev az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következ esetekben
támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott er forrásokat
a szerz dés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen
nyilatkozatnak tekintend az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások
teljesítésére vonatkozik, az ajánlattev nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt
a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehet vé teszi e más
szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerz dés teljesítése során, vagy
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetekt l eltér en - akkor
is. ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható
er forrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattev vagy
részvételre jelentkez az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint
kezesként felel az ajánlatkér t az ajánlattev teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.
13.

Az ajánlatok benyújtási határideje
Az ajánlat postai úton csak tértivevényes küldeményként nyújtható be. A postai kézbesítés esetleges
késedelmével kapcsolatos kockázatot az ajánlattev viseli.
A személyesen benyújtott ajánlat átvételét ajánlatkér a helyszínen átvételi elismervény formájában
írásban visszaigazolja.
A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése min sül, ami a tértivevényen, illetve az
átvételi elismervényen szerepl id pont.
Az ajánlatoknak legkés bb 2015. március 23. 10:00 óráig
meg kell érkezniük az alábbicímre:
IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felel sség Társaság
1024 Budapest, Buday László u. 2., I/2.
Nagy László részére
Ajánlatkér a Kbt. 41. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatok benyújtásának határidejét az
indok egyidej megjelölésével, egy alkalommal meghosszabbíthatja. Az ajánlatkér nek a határid
meghosszabbításáról az eredeti határid lejárta el tt egyidej leg, közvetlenül kell tájékoztatnia az
ajánlattételre felhívott ajánlattev ket.

14.

Késedelmes ajánlatok
Ajánlatkér minden olyan ajánlatot, amelyet az általa el írt ajánlat-benyújtási határid n túl kap meg,
érvénytelennek nyilvánít.
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15.

Az ajánlatok felbontása
Ajánlatkér az ajánlatok felbontását az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban meghatározott
helyen és id pontban kezdi meg.
Ajánlatkér az ajánlattételi határid lejártát és a bontási eljárás kezdeti id pontját a Magyar
Telekom Nyrt. 180-as hívószám pontos id jelzése szerint állapítja meg.
A bontás mindaddig tart, amíg az ajánlattételi határid lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem
kerül.
Az ajánlatok felbontásakor csak az ajánlatkér , az ajánlattev k, valamint az általuk meghívott személyek,
továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesül ajánlatkér esetében – a külön jogszabályban
meghatározott szervek képvisel i, valamint személyek lehetnek jelen. (Kbt. 62. § (2) bekezdés)
Az ajánlatok felbontása a megjelent ajánlattev k képvisel inek jelenlétében az ajánlattételi határid
lejártának id pontjában kezd dik. Az ajánlattev k a felbontás id pontjáról külön értesítést nem kapnak. A
jelen lév ajánlattev k képvisel i részvételük igazolására egy jelenléti ívet írnak alá.
Az ajánlatok felbontásakor az egyes ajánlatok eredeti példányaiból ismertetésre kerül az ajánlattev k
neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a f bb, számszer síthet adatok, amelyek az értékelési
szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
Ajánlatkér az ajánlatok felbontásáról és a bontási eljárás során lezajlott lényeges eseményekr l,
jognyilatkozatokról jegyz könyvet készít, amelyet öt napon belül megküld az ajánlattev részére.

16.

Az ajánlatok részletes átvizsgálása és elbírálása
Az ajánlatok felbontását követ en az ajánlatkér által megbízott személyek elvégzik az ajánlatok részletes
átvizsgálását, a benyújtandó dokumentumok tételes alaki és tartalmi ellen rzését. Az ajánlatok tételes
átvizsgálása során megállapításra kerülnek az ajánlatok esetleges érvénytelenítésére vagy az ajánlattev
kizárására okot adó körülmények.
Ajánlatkér az ajánlatok részletes átvizsgálásakor megállapított hiányosságainak pótlására, továbbá az
ajánlatokban található, nem egyértelm kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának felvilágosítás
keretében történ tisztázására a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint lehet séget biztosít.
A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szerepl iratokat
módosítani és kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés
megfeleljen az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok
el írásainak. A hiánypótlás során a 26. § nem megfelel alkalmazása esetén az ajánlatban vagy több
szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben alvállalkozóként megjelölt gazdasági szerepl
közös ajánlattev nek vagy több szakaszból álló eljárásban kizárólag a részvételi szakaszban közös
részvételre jelentkez nek min síthet .
Ajánlatkér a Kbt. 67. § (5) bekezdése alapján nem rendel el újabb hiánypótlást – nem biztosítja az újabb
hiánypótlás lehet ségét - arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattev az ajánlatban korábban
nem szerepl gazdasági szerepl t von be az eljárásba, és e gazdasági szerepl re tekintettel lenne
szükséges az újabb hiánypótlás.
Az ajánlatkér csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges, a
felvilágosítás kérése nem irányulhat az ajánlattev kkel vagy részvételre jelentkez kkel történ tárgyalásra.
A hiánypótlásról és a felvilágosítás kérésér l az ajánlatkér egyidej leg, közvetlenül, írásban tájékoztatja
az összes ajánlattev t, megjelölve a határid t, továbbá ajánlatonként a hiányokat.
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A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat:
a) a Kbt. 2. § (1)–(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy
b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerz dés feltételeire adott
tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával.
A b) ponttól eltér en a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban el forduló
olyan nem jelent s, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy
annak értékelés alá es részösszegét, az ajánlattev k közötti verseny eredményét és az értékeléskor [Kbt.
63. § (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
Ha az ajánlatkér az ajánlatban a Kbt. 63. § (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére kiható
számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkér végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek
tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy
más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. Ajánlatkér a számítási hiba javításáról az
összes ajánlattev t egyidej leg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatja.
Az ajánlatkér az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat,
valamint indokolást köteles írásban kérni és err l a kérésr l a többi ajánlattev t egyidej leg, írásban
értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerz dés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat
tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely a Kbt. 71. § szerint
önállóan értékelésre kerül. (Kbt. 69.§)
Amennyiben az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy
túlzottan magas vagy alacsony mérték nek, illet leg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást
tartalmaz, az ajánlatkér köteles az érintett ajánlati elemre, elemekre vonatkozó adatokat, valamint az
indokolást az ajánlattev l írásban megkérni. Az ajánlatkér err l a kérésér l a többi ajánlattev t
egyidej leg írásban értesíti. (Kbt. 70. §)
Ajánlatkér az ajánlatok részletes átvizsgálásának eredményeként az ajánlati felhívásban, az ajánlati
dokumentációban és a Kbt-ben el írtaknak megfelel en megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek,
illet leg van-e olyan ajánlattev , akit az eljárásból ki kell zárni.
17.

Az ajánlat érvénytelensége
Az ajánlatok érvénytelensége a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-e) pontjaira, illetve a (2) bekezdés (a)-(c)
pontjaira való hivatkozással kerül megállapításra, az ajánlattev eljárásból való kizárásáról ajánlatkér a
Kbt. 75. § (1)-(2) bekezdései szerint dönt.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján érvénytelen az ajánlat, ha:
a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határid lejárta után nyújtották be;
b) az ajánlattev , részvételre jelentkez vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban, illetve részvételi
jelentkezésben az alkalmasság igazolásában részt vev szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi
követelményeknek [24. §];
c) az ajánlattev t, részvételre jelentkez t vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt
vev szervezetet az eljárásból kizárták;
d) az ajánlattev vagy részvételre jelentkez nem felel meg a szerz dés teljesítéséhez szükséges
alkalmassági követelményeknek;
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az
ajánlatok ajánlatkér által el írt formai követelményeit.
A Kbt. 75. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkér nek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattev t vagy
alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vev szervezetet, aki
a) a kizáró okok [56–57. §] hatálya alá tartozik;
b) részér l a kizáró ok [56–57. §] az eljárás során következett be.
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A Kbt. 75. § (2) bekezdés alapján az ajánlatkér kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattev t, aki
a) számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (Kbt. 2. § (5) bekezdése), illet leg
b) ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (Kbt.
2. § (5) bekezdése).
Az ajánlatkér az ajánlattev t írásban tájékoztatja az ajánlattev t kizárásáról, a szerz dés teljesítésére
való alkalmatlanságának megállapításáról ajánlatának a Kbt. 74. § szerinti egyéb okból történt
érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az err l hozott döntést követ en a lehet
leghamarabb, de legkés bb három munkanapon belül.
18.

Az ajánlatok értékelése és összehasonlítása
Az ajánlatkér az érvényes ajánlatokat a legalacsonyabb összeg ellenszolgáltatás bírálati szempont
szerint értékeli.

19.

Az értékelés szempontjai
Az ajánlatkér a szerz dés teljesítésére pénzügyi, gazdasági és m szaki, szakmai szempontból alkalmas
ajánlattev nek a jelen közbeszerzési dokumentációban meghatározott m szaki, szakmai követelményeket
kielégít ajánlatait a Kbt. 71.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összeg ellenszolgáltatás
értékelési szempont szerint értékeli.

20.

Az eljárás eredménye
Az eljárás nyertese az az ajánlattev , aki az ajánlatkér részére az ajánlati felhívásban és a
dokumentációban meghatározott feltételek és bírálati szempontok szerint a legkedvez bb érvényes
ajánlatot tette.
A Kbt. 76. § (1) bekezdése értelmében eredménytelen az eljárás, ha
a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi
jelentkezést;
b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket nyújtottak be;
c) egyik ajánlattev sem vagy az összességében legel nyösebb ajánlatot tev sem tett – az
ajánlatkér rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelel ajánlatot;
d) az ajánlatkér az eljárást a szerz dés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása miatt
eredménytelenné nyilvánítja [66. § (1) bekezdése, 44. § (3) bekezdése];
e) valamelyik ajánlattev nek vagy részvételre jelentkez nek az eljárás tisztaságát vagy a többi
ajánlattev , illetve részvételre jelentkez érdekeit súlyosan sért cselekménye miatt az ajánlatkér az
eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt;
f) a 65. § (2) bekezdése szerinti esetben az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejár az
ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattev sem tartja fenn ajánlatát;
g) a Közbeszerzési Dönt bizottság megsemmisíti az ajánlatkér valamely döntését, és az ajánlatkér
új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától,
az ajánlatkér azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszer tlen
eljárást lezáró döntés megsemmisítését követ en jogszer döntés meghozatalával az eljárás
jogszer sége helyreállítható.

21.

Az eljárás eredményének kihirdetése és közzététele
Az ajánlatkér az ajánlatokat a lehet legrövidebb id n belül elbírálja, az elbírálást olyan id tartam alatt
kell elvégeznie, hogy az ajánlattev knek az eljárást lezáró döntésr l való értesítésére az ajánlati kötöttség
fennállása alatt sor kerüljön.
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Az ajánlatkér az ajánlattev t írásban tájékoztatja az eljárás eredményér l, az eljárás
eredménytelenségér l, valamint ezek részletes indokáról, az err l hozott döntést követ en a lehet
leghamarabb, de legkés bb három munkanapon belül. (Kbt. 77.§ (1) bekezdés)
Az ajánlatkér az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban
meghatározott minták szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkér az ajánlatok
elbírálásának befejezésekor a Kbt. 77.§ (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek
minden ajánlattev részére egyidej leg, telefaxon vagy elektronikus úton történ megküldésével teljesíti.
Az ajánlatkér az érvényes ajánlatot tev ajánlattev kérésére köteles tájékoztatást adni a nyertes ajánlat
jellemz ir l és az általa tett ajánlathoz viszonyított el nyeir l a kérés kézhezvételét l számított öt
munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes ajánlattev üzleti titokhoz f
érdekeit is. (Kbt. 81. §)
Ajánlatkér a Kbt. 30. § (2) bekezdése értelmében az eljárás eredményér l, vagy eredménytelenségér l
szóló tájékoztatót legkés bb a szerz déskötést, vagy ennek hiányában az eljárás eredménytelenné
nyilvánításáról vagy a szerz dés megkötésének megtagadásáról [124. § (9) bekezdés] szóló ajánlatkér i
döntést követ tíz munkanapon belül megküldi.
22.

A szerz dés megkötése
Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerz dést a nyertes szervezettel (személlyel) – közös
ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) – kell írásban megkötni a közbeszerzési
eljárásban közölt végleges feltételek, szerz déstervezet és ajánlat tartalmának megfelel en.
Az ajánlatkér a szerz dést az ajánlati kötöttség id tartama alatt köteles megkötni, amennyiben a Kbt.
másként nem rendelkezik nem köthet meg azonban a szerz dés az írásbeli összegezés megküldését
követ tizedik napnál korábbi id pontban.
Amennyiben jogorvoslati eljárás indul, a szerz dést az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy
befejezését eredményez határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési
Dönt bizottság a szerz dés megkötését engedélyezi [Kbt. 144. § (4) bekezdés]. Amennyiben id közben a
nyertes ajánlattev ajánlati kötöttsége lejárt, az ajánlatkér akkor köthet vele szerz dést, ha a nyertes
ajánlattev nyilatkozik, hogy ajánlatát fenntartja.
A szerz dés aláírásához – ha ezt nem az ajánlattev erre feljogosított tisztségvisel i kívánják megtenni –
az ajánlattev t képvisel cég vagy személyek számára a szerz dés aláírására felhatalmazó külön eredeti
közokiratba vagy teljes bizonyító erej magánokiratba foglalt meghatalmazás szükséges abban az
esetben is, ha az ajánlatot az ajánlattev képviseletében megfelel meghatalmazással rendelkez más
cég vagy személy nyújtotta be, azonban ez a meghatalmazás a szerz dés aláírására vonatkozó kifejezett
felhatalmazást nem tartalmaz.
Mentesül a szerz dés megkötésének kötelezettsége alól az ajánlatkér , ha az ajánlatok elbírálásáról szóló
írásbeli összegezés megküldését követ en – általa el re nem látható és elháríthatatlan ok következtében
– beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerz dés megkötésére vagy teljesítésére nem
képes. (Kbt. 124. § (9) bekezdés)

23.

Az eljárás nyertesének visszalépése
Az ajánlatkér csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerz dést, vagy – a nyertes visszalépése esetén
– az ajánlatok értékelése során a következ legkedvez bb ajánlatot tev nek min sített szervezettel
(személlyel), ha t az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

24.

Tájékoztatás a Kbt. 54.§ szerinti szervezetekr l, hatóságokról
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A Kbt. 54. § (1) bekezdése értelmében építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetében az
ajánlatkér az ajánlati felhívásban köteles el írni, hogy az ajánlattev tájékozódjon a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekr l, amelyeknek a teljesítés helyén és a
szerz dés teljesítése során meg kell felelni.
Tekintettel arra, hogy ajánlatkér el írta a fenti követelményekr l történ tájékozódást, az alábbiakban
adja meg azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhet ségét), amelyekt l az
ajánlattev megfelel tájékoztatást kaphat:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Cím: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postacím: 1476 Budapest, Pf. 75.
Telefon: (1) 303 9300
Fax: (1) 210 4255
Web: www.munka.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Cím: 1145 Bp, Columbus u. 17-23.
Postacím: 1590 Bp, Pf. 95.
Telefon: (1) 301 2900
Fax: (1) 301 2903
http://www.mbfh.hu
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Postacím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Telefon: 06-1-476-1100
E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu
http://www.antsz.hu

c)
1.

Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények
Az ajánlattétel formája és aláírása
Az ajánlatokat (a mellékletekkel együtt) az ajánlattételi felhívás V.4.1) példányban kell benyújtani a V.4.12)
pontban megadott formai követelményeknek megadott formai követelményeknek megfelel en.
A csomagoláson fel kell tüntetni az eljárás megnevezését és számát az alábbiak szerint:

IT-803. számú közbeszerzési eljárás
„Harkány Város Önkormányzata részére Harkány város feladatainak biztonságos finanszírozása”
elnevezés projekten belül a Harkányi Gyógyfürd Zrt. V. és VI. jel medencéinek felújítása vállalkozási
szerz dés keretében
Az ajánlattételi határid (2015. március 23., 10:00 óra) el tt felbontani TILOS!
továbbá fel kell tüntetni az ajánlattev bejegyzett cégnevét, székhelyét, illetve ha a jelen közbeszerzési
eljárásban az ajánlattev valamely szervezeti egysége jár el, akkor az ilyen szervezeti egység telephelyét,
fióktelepét.
Az ajánlatot zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagolás akkor min sül nem zártnak, ha abból
további roncsolás nélkül az ajánlat valamely példánya kivehet .
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d)

Az ajánlattal szemben támasztott tartalmi követelmények
Ajánlattev nek ajánlatában az alábbi táblázatban felsorolt dokumentumokat kell szerepeltetni, amennyiben
a dokumentációban leírtak alapján az adott nyilatkozat, igazolás, egyéb dokumentum az ajánlattev re,
alvállalkozójára, illet leg a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre vonatkozik. Az ajánlatban
benyújtott dokumentumoknak meg kell felelni a táblázatban részletezett tartalmi és formai
követelményeknek.
Felhívjuk az ajánlattev k figyelmét, hogy a nyilatkozatokat az ajánlati dokumentációban megadott
iratminták tartalma szerint kötelesek megtenni!
Dokumentum megnevezése
borítólap
tartalomjegyzék
felolvasólap
1. Általános jelleg
dokumentumok
meghatalmazás
nyilatkozat a Kbt. 60. § (3)
bekezdésalapján
nyilatkozat a Kbt. 40. § (1)
bekezdés a)-b) pontja alapján
nyilatkozat a Kbt. 55. § (5)
bekezdés és (6) bekezdés a)-b)
pontja alapján
nyilatkozat a Kbt. 54. § (1)
bekezdés alapján
2. Kizáró okok fenn nem
állásának igazolása
nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) és (2)
bekezdés szerinti kizáró okokról
nyilatkozat a Kbt. 56. § (1)
bekezdés kc) pontja alapján
nyilatkozat a Kbt. 58. § (3)
bekezdése alapján
3. Alkalmasság igazolása
3./a. Pénzügyi, gazdasági
alkalmasság
a) számviteli jogszabályok szerinti
beszámoló

Tartalmi követelmény

Formai követelmény

az Iratminta szerint
tartalmazza az oldalszámokat
az Iratminta szerint

cégszer en aláírva

az Iratminta szerint

cégszer en aláírva

az Iratminta szerint

cégszer en aláírva

az Iratminta szerint

cégszer en aláírva

az Iratminta szerint

cégszer en aláírva

az Iratminta szerint

cégszer en aláírva

az Iratminta szerint

cégszer en aláírva

az Iratminta szerint

cégszer en aláírva

az Iratminta szerint

cégszer en aláírva

a
céginformációs
szolgálat
honlapján megtalálható beszámoló
csatolása az ajánlatban nem
szükséges
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Dokumentum megnevezése

Tartalmi követelmény

Formai követelmény

b)
Ajánlattev i nyilatkozat az
ajánlattételi felhívás III.2.2) P/1.
pontjában
el írt
alkalmassági
az Iratminta szerint
minimumkövetelményeknek
való
megfelelésre

cégszer en aláírva

csatolni kell az ajánlattételi felhívás
megküldését megel en lezárt
c) Nyilatkozat árbevételr l
el
három üzleti évi – általános
(310/2011. (XII. 23.) Korm.
forgalmi adó nélkül számított –
rendelet 14. § (2)
árbevételér l szóló nyilatkozatát,
bekezdése esetén)
attól függ en, hogy az ajánlattev
mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, amennyiben
ezek az adatok rendelkezésre állnak.
kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet kötelezettségvállaló
nyilatkozata pénzügyi, gazdasági
feltételekr l
3./b M szaki, szakmai
alkalmasság
a) referenciaigazolás

az Iratminta szerint

cégszer en aláírva

Ajánlattételi felhívás III.2.3. M/1. pontja
szerint
a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 16. § (3)
bekezdésének megfelel en

b) Ajánlattev i nyilatkozat az
ajánlattételi felhívás III.2.3) M/1
pontjában el írt alkalmassági az Iratminta szerint
minimumkövetelményeknek
való megfelelésre
Ajánlattételi felhívás III.2.3. M/2. pontja
a) Az
építési
beruházás szerint:
teljesítéséért felel s személyek
gyakorlatának igazolása
szakmai önéletrajzok
teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberek
végzettsége,
végzettséget, képzettséget,
képzettsége
okirat
b) Ajánlattev i nyilatkozat az
ajánlattételi felhívás III.2.3) M/2
pontjában el írt alkalmassági az Iratminta szerint
minimumkövetelményeknek
való megfelelésre
kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet kötelezettségvállaló
az Iratminta szerint
nyilatkozata szakmai, m szaki
feltételekr l

cégszer en aláírva

a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. r. 16. § (3)
bekezdésének
megfelel en

cégszer en aláírva

a bemutatott személy
által saját kez leg
aláírva

A
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igazoló

egyszer másolatban

cégszer en aláírva

cégszer en aláírva

Dokumentum megnevezése

Tartalmi követelmény

Formai követelmény

azon cégjegyzésre jogosult képvisel é,
aki az ajánlatot aláírja, vagy annak
aláírására meghatalmazást ad

egyszer másolatban

az Iratminta szerint

cégszer en aláírva

az Iratminta szerint
az Iratminta szerint

cégszer en aláírva
cégszer en aláírva

az Iratminta szerint

cégszer en aláírva

az Iratminta szerint

cégszer en aláírva

az excel táblázat szerint

cégszer en aláírva

az aláírt ajánlat szkennelt változata

1 példányban

az Iratminta szerint

cégszer en aláírva

az ajánlattételi felhívás V.4) 3.) pontja
szerinti tartalmi követelménynek
megfelel en

egyszer másolatban

az Iratminta szerint

cégszer en aláírva

ajánlattételi felhívásVI.3) 17. pont

cégszer en aláírva

4. Egyéb dokumentumok
aláírási címpéldány(ok)
nyilatkozat a Kkvt. szerinti
besorolásról a Kbt. 60. § (5)
bekezdésalapján
titoktartási nyilatkozat
nyilatkozat üzleti titokról
nyilatkozat a szerz déstervezet
elfogadásáról
Nyilatkozat az el leg-visszafizetési
biztosíték rendelkezésre
bocsátásáról
árazatlan elektronikus költségvetés
beárazva
CD vagy DVD
nyilatkozat a felel sségbiztosításra
vonatkozóan
Közös ajánlattétel esetén a közös
egyetemleges felel sségvállalásról
szóló megállapodás
jólteljesítési biztosíték
rendelkezésre bocsátásáról
megvalósítási ütemterv
a.e.: adott esetben
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felel sségvállalásról szóló
megállapodást másolatban, mely tartalmazza a közös ajánlattev k között a közbeszerzési eljárással
kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattev t, aki az eljárás során képviseli, illetve a
közös ajánlattev k nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell,
hogy az ajánlattev k nyertességük esetére a szerz désben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért
egyetemleges felel sséget vállalnak.
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III. Specifikáció
Ajánlatkér
az egyes önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történ
el irányzatátcsoportosításokról szóló 1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozat alapján Támogatási Megállapodást kötött
„Harkány Város Önkormányzata részére Harkány város feladatainak biztonságos finanszírozása” elnevezéssel,
amelynek keretén belül a Harkányi Gyógyfürd Zrt. V. és VI. jel küls medencéinek felújítását kívánja
megvalósítani.
A megkötend szerz dés: vállalkozási szerz dés
A rekonstrukció tárgyát képez kétegységes (V. és VI. jel ) kültéri eredeti medence a feltárások szerint
vasalatlan betonszerkezettel és aszfalt burkolattal készült medence, amely az elmúlt évtizedek során több
ütemben, különböz mérték felújításokon esett át. Az 1980-as években történt az els nagyobb rekonstrukció,
amelynek során két ütemben, két, egymástól mind szerkezeti, mind burkolási szempontból eltér rendszerben
végeztek felújításokat. Mindezekre tekintettel szükségessé vált ezen kültéri medencék felújítása az alábbi f bb
szaki tartalom szerint:
szaki specifikáció f bb adatai V. és VI jel kültéri medence tekintetében:
Keverékkészítés, Felvonulási létesítmények, Zsaluzás és állványozás, Költségtérítések, Irtás, föld- és
sziklamunka, Helyszíni beton és vasbeton munka, Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése, Fém
nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése, Felületképzés, Szigetelés, Technológiai, vegyi, olajipari és
szénhidrogén cs szerelési munkák, Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, Uszodatechnika
2 db medence és a hozzá tartozó lábmosó burkolat bontása szerkezetig (3800 m2), Új uszoda kerámia burkolat
készítése (12,5 cm x 25 cm raszterméret , többszín és több csúszásmentességi osztályú, speciális
rendszerelemekkel kiegészítve) eredeti medence vb. szerkezetét l kiegyenlít és vízszigetel rétegekkel (3800
m2). Medencéhez tartozó küls koracél korlátok építése. 2 db medenceleereszt cs és zsilip cseréje.
Jótállás ideje: 36 hónap
Az elvégzend feladatok pontos meghatározása az ajánlati dokumentációban és a dokumentációval egyidej leg
rendelkezésre bocsátott kiviteli tervben kerül meghatározásra.
Jelen specifikáció részét képezi az árazatlan költségvetési kiírás, amelyet Ajánlatkér elektronikus formában
bocsát Ajánlattev k rendelkezésére.
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IV. Szerz déstervezet

Vállalkozási szerz dés tervezet
amely létrejött egyrészr l
Neve:
Címe:

Harkány Város Önkormányzata
7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.

Adószám:
Bankszámlaszám:
Telefonszám:

72/480-100

Faxszám:

72/480-518

Képviseli:

Baksai Endre Tamás polgármester

mint megrendel (a továbbiakban: Megrendel ), másrészr l
Cég neve:
Cég címe:
Cégjegyzékszáma:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Telefonszám:
Faxszám:
Képviseli:
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
El zmények
1. Megrendel , mint ajánlatkér 2015. március 23. napján a Kbt. 122/A. §-ban foglaltak értelmében, a Kbt.
harmadik része (nemzeti eljárásrend) szerinti, tárgyalás és hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást
indított, a „Harkányi Gyógyfürd Zrt. V. és VI. jel medencéinek felújítása vállalkozási szerz dés keretében”
elnevezés projekt építési munkáinak elvégzése tárgyában.
2. Megrendel a közbeszerzés tárgyát képez tevékenység gazdasági és pénzügyi, valamint m szaki, illetve
szakmai alkalmassági követelményeit az ajánlattételi felhívásban határozta meg.
3. Megrendel a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, és
döntését (az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést) az elbírálást követ en, 2015. .. hó … napján az
ajánlattev k részére megküldte.
4. A nyertes ajánlat jelen szerz dés elválaszthatatlan mellékletét képezi.
I.

A szerz dés tárgya

1.) Megrendel a „Harkány Város Önkormányzata részére Harkány város feladatainak biztonságos
finanszírozása” elnevezés projekten belül a Harkányi Gyógyfürd Zrt. V. és VI. jel kültéri medencéinek
felújítása vállalkozási szerz dés keretében tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlatkér je megrendeli, vállalkozó
pedig, mint nyertes ajánlattev elvállalja a hivatkozott közbeszerzési eljárás tárgyát képez építési munkák,
I. osztályú min ségben, a m szaki dokumentációban megjelölt mennyiségben, vállalkozási szerz dés
keretén belül történ kivitelezését. A hivatkozott közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja a szerz dés
mellékletét képezi.
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2.) A Vállalkozó a közbeszerzési m szaki leírást és árazatlan költségvetést megvizsgálta, azt teljesnek és
kivitelezésre alkalmasnak találta.
3.) Vállalkozó feladata, a m szaki leírás, árazott költségvetés ésa kiviteli terv szerinti létesítmény
rendeltetésszer használatra alkalmas állapot szerinti megvalósítása.
4.) Vállalkozó feladata a létesítmény rendeltetésszer biztonságos használatra alkalmas állapot szerinti
megvalósítása, függetlenül attól, hogy a benyújtott tételes költségvetés tartalmaz-e minden tételt,
figyelemmel a Polgári Törvénykönyvr l szóló 2013. évi V. törvény (Új Ptk.) (a továbbiakban: Ptk.) 6:244. § (1)
bekezdésében foglaltakra.
II.
5.)

6.)

A vállalkozói díj

Szerz

felek a vállalkozói díj összegét:
,- Ft
nettó:
Áfa (27%)
,- Ft
,- Ft,
bruttó
azaz bruttó
forint összegben állapítják meg. Szerz
felek által megállapított ár
általány árnak min sül.
A fenti összeg egyösszeg átalányár, amely fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és felmerül
költségekre, melyet a szerz dés elvégezend munkaként felsorol, és amelyek szükségesek az I. pontban
meghatározott munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és
adottságokat.
A kivitelezés vállalkozói díján felüli tartalékkeret összege: 4.900.000,-Ft+Áfa, azaz négymilliókilencszázezer forint+Áfa.
Tekintettel az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 7. §-ában írtakra Felek rögzítik, hogy a fentiekben rögzített tartalékkeret a jelen vállalkozási
szerz dés teljesítése során felmerül pótmunkák fedezetéül szolgál. A teljesítés során felmerül
pótmunkák szükségességét Megrendel m szaki ellen re az építési naplóba történ bejegyzéssel jelzi. A
pótmunkák elrendelése azok tételes felmérése alapján, a jelen szerz dés alapján képez , Vállalkozó által
tett ajánlat szerinti árazott költségvetésben szerepl egységárakon és rezsióradíjon, abban nem szerepl
tételek esetén annak megfelel árszínvonalon tett vállalkozói ajánlat Megrendel képvisel je által történ
elfogadása után lehetséges. A tartalékkeret terhére a pótmunkát az építési naplóban/elektronikus
naplóban a Megrendel képvisel jének jóváhagyása mellett a m szaki ellen r rendeli el. A jelen
szerz dés keretében elrendelt pótmunkák vállalkozói díja a tartalékkeret összegét nem lépheti túl.
III.

7.)

Teljesítési határideje, helye

A kivitelezésre vonatkozó végs teljesítési határid : 2015.06.05.

8.) A beruházás helyszíne:Harkányi Gyógyfürd Zrt. székhelye 7815 Harkány, Kossuth Lajos u. 7. hrsz. 2454/1.
IV.
9.)

10.)
11.)

szaki megvalósítás, teljesítés

Vállalkozó a szerz dés tárgyát képez munkákat az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, árazatlan
költségvetés valamint jelen szerz dés alapján végzi, a vonatkozó hatályos európai szabványokkal
összhangban lév magyar szabványoknak, jogszabályoknak és érvényes el írásoknak megfelel en, I.
osztályú min ségben.
Vállalkozó jogosult - Megrendel el zetes jóváhagyása mellett - az árazatlan költségvetésben
meghatározott anyaggal egyenérték anyagot beszerezni, beépíteni. Az anyagváltozás miatti esetleges
többletköltség Vállalkozót terheli.
Többletmunkák elszámolására a teljesítés során a Vállalkozó nem jogosult. Pótmunkák elszámolására a
II. 4.) pontban foglaltak szerint a tartalékkeret terhére van lehet ség.Ezen munkákra irányuló
szerz déskötés vagy módosítás csak és kizárólag a közbeszerzésekr l szóló 2011. évi CVIII. törvény
betartásával történhet. A kiegészít építési beruházás díja a Vállalkozó által az alapszerz déshez készült
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beárazott költségvetés szerint, annak hiányában közös megegyezéssel kerül megállapításra. Vállalkozó
javaslatot ad, melynek elfogadásáról a Megrendel a Kbt. erre vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve
dönt, a kiegészít építési beruházás szükségességét az építési naplóban is rögzíteni kell. Az építési
naplóban Megrendel részér l bejegyzésre jogosult személy a kiegészít építési beruházás elfogadásáról
nyilatkozni nem jogosult, erre a Kbt. rendelkezései szerint kerülhet sor. Amennyiben az ajánlati
dokumentációtól való eltérések miatt pótteljesítések válnak szükségessé, arra vonatkozóan Vállalkozó
javaslatot ad, melynek elfogadásáról a Megrendel a Kbt. erre vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve
15 napon belül dönt.
V.
12.)
13.)
14.)

15.)
16.)
17.)
18.)

19.)
20.)
21.)

22.)

23.)
24.)

Munkaterület

A munkaterület Megrendel a szerz déskötés napját követ 5 napon belül átadja Vállalkozó részére.
A Megrendel biztosítja, hogy a jegyz könyv szerint átadott munkaterület munkahelynek alkalmas
állapotú és kizárólagos használója a Vállalkozó.
A Vállalkozó a saját költségén gondoskodik az átvett munkaterület és a leszállított anyagok, berendezések
biztonságos rzésér l, a munka-, t z-, környezet- és zajvédelmi el írások betartásáról, továbbá a
munkaterületek biztonságos, kerítéssel történ elhatárolásáról és a helyszín biztonságos közlekedésének
biztosításáról. E kötelezettségének megszegésével és tevékenységével bárkinek okozott, bármely kárt
Vállalkozó viseli.
A Vállalkozó köteles a m szaki ellen rön keresztül a Megrendel nek el re legalább 5 nappal bejelenteni,
hogy a beruházással érintett építmény területén belül elzárt építési területre milyen természetes, jogi
személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok alkalmazottai, képvisel i léphetnek be.
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés el rehaladásáról havonta a m szaki ellen rök felé
írásban jelentést készít.
Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezés során az alvállalkozókkal el rehaladási bejárást tart, amelyr l a
Megrendel t köteles értesíteni és amelyen esetenként Megrendel is jogosult részt venni.
A Vállalkozó tevékenységével összefügg károkra a Megrendel felel sséget nem vállal és nem nyújt
térítést. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a károk elhárítására, saját nevére és felel sségére
vonatkozó, ezen beruházásra vonatkozóan – a munkaterület átadása napjától a jótállási id utolsó napjáig
– is érvényes, az ajánlati dokumentáció szerinti tartalmú építési-szerelési felel sségbiztosítással, melyet a
munkaterület átadásakor Megrendel nek bemutat. Ennek elmaradásából ered jogkövetkezmények teljes
egészében Vállalkozót terhelik. A biztosítással nem fedezett, de a Vállalkozó tevékenységével felróhatóan
okozott károkat a Vállalkozó viseli, illetve a felmerül költségeket fizeti.
A Vállalkozót az építési tevékenység során a Megrendel nek és/vagy harmadik személyeknek okozott
károk tekintetében teljes kör kártérítési kötelezettség terheli.
A Megrendel nek felróható késedelmes munkaterület szakasz átadása esetén teljesítési késedelem
történik. Ebb l következ en a szerz dés szerinti teljesítési határid módosulhat, melynek módosított
id pontját a felek a Kbt. rendelkezéseinek betartásával felek közös megegyezéssel határozzák meg.
A Vállalkozó és az alvállalkozók kötelezettsége az 1993. évi XCIII. törvény, az 1996. évi XXXI. törvény, az
1997. évi LXXVIII. törvény, a 164/2003.(X.18.) Korm. rendelet, az 1995. évi LIII. törvény és a 2000. évi
XLIII. törvény, illetve annak kiegészít rendeletei szerinti t z-, munka- és környezetvédelmi el írások
betartása.
A Vállalkozó a munkavégzés során az építéssel összefügg zaj, rezgés, por szennyez désekre
vonatkozó el írásokat betartja, a munkaterületr l az építkezéssel okozott szennyez dést, bontási
anyagot, építési törmeléket és a munkavégzéshez nem szükséges építési berendezéseket folyamatosan
eltávolítja.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa végzett kivitelezési munkák teljes id tartama alatt a
jelen beruházás építkezéssel nem érintett részének zavartalan m ködését biztosítja, a környéken él
lakók pihenését, éjszakai nyugalmát a munkavégzés során nem zavarja.
A kivitelezés során csak a hatályos építési el írások és szabványok szerinti min sítéssel rendelkez I.
osztályú tervez által el írt m szaki paramétereket biztosító anyagok, szerkezetek, berendezések
használhatók fel, amelyek alkalmasságát Vállalkozó szavatolja.

VI.

Megrendel i szolgáltatások
37

25.)

A munkaterület megközelítése a munkaterület átadás-átvételér l készült jegyz könyvben rögzítettek
szerint történik.

VII.
26.)

27.)

28.)

29.)

Képviselet, ellen rzés, kapcsolattartás, együttm ködés

Megrendel m szaki ellen rzéssel megbízottja
Név:
Cím:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
szaki ellen r jogosultsága:
Vállalkozó szakági felel s m szaki vezet ije – a 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint:
Név:
Cím:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Felel s m szaki jogosultsága:
Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételének id pontjától köteles „Építési naplót” felfektetni és vezetni az.
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A naplóban kell a megvalósítással és a Megrendel helyszíni
ellen rzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni, melyre a Megrendel , Vállalkozó képvisel je,
szaki ellen r, felel s m szaki vezet , továbbá tervez i m vezetés esetén a tervez jogosult.
Az építési naplóba történ bejegyzésre legkés bb 8 naptári napon belül köteles válaszolni a bejegyzésre
jogosult másik fél. Ellen rzés, ellenjegyzés elmulasztása a bejegyzés elfogadását eredményezi, minek
minden következményét mulasztott tartozik vállalni. Az építési naplóba tartozó, de csak szóban közölt
felhívás, válasz a felek között semmis.

VIII.
30.)
31.)
32.)

A Vállalkozónak a jelen szerz dés I. pontjában körülírt ajánlata az ajánlati felhívás dokumentációiban
meghatározott m szaki tartalomra terjed ki.
A szolgáltatást jelen szerz dés alapján felek között teljesítettnek kell tekinteni akkor, ha minden elemére
tett vállalás megvalósult.
Természetbeni eredménye olyan m szaki egység (illetve egységek), melyek szolgáltatásaikban biztosítják
a rendeltetésszer használat feltételeit.
IX.

33.)
34.)

35.)

Min ségi követelmény

A teljesítés min sége: MSZ szerinti I. osztály, a vállalkozó által beépített szerkezetekre, berendezési
tárgyakra vonatkozóan.
A Vállalkozó csak és kizárólag olyan munkarészeket jelenthet elvégzettnek, kezdeményezve annak
szaki ellen ri átvételét, amely tekintetében a m szaki ellen r felé írásban átadta az érintett munkarész
elismert és szavatolt I. osztályú teljesítési nyilatkozatát, függetlenül attól, hogy a Vállalkozó maga, vagy
valamely a teljesítésben résztvev alvállalkozója, illetve más közrem köd je teljesítette.
A szerz dés teljesítéséhez szükséges átadni a beépített anyagok tekintetében a 3/2003.(I.25.) BM-GKMKvVM. rendelet szerinti min ségi megfelel ségi igazolását.
X.

36.)

Teljesítés fogalma

Bontott vagy felesleges anyagok

Bontási munkák megkezdése el tt Megrendel és Vállalkozó a várhatóan kinyerhet anyagok,
felszerelések felmérését közösen elvégzik, melyr l jegyz könyvet készítenek. A jegyz könyvben rögzítik
azon anyagok, felszerelések stb. megnevezését, amelyekre a Megrendel igényt tart.
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37.)
38.)

Megrendel által átvett anyagokon kívüli bontott anyagokat a Vállalkozó szabadon hasznosíthatja, az
építési törmeléket köteles elszállítani. A hivatkozott jegyz könyvben felsorolt és a Megrendel által átvett
anyagokért az átadás id pontjától kezd en Vállalkozó semmiféle felel sséget nem vállal.
Vállalkozó köteles a bontási anyagokat, hulladékot, környezetkárosító anyagokat a környezetvédelmi
követelményeknek megfelel en kezelni és elhelyezni a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet, a 45/2004 (VII.
26) BM-KvM rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályai alapján. Amennyiben
a kivitelezés során a Vállalkozó a munkájától független környezetszennyezésre, károsító vagy veszélyes
anyagra talál, haladéktalanul köteles értesíteni a Megrendel t és a kivitelezést az érintett területen le kell
állítani, amíg a veszélyhelyzet elhárításáról a Megrendel intézkedik.
XI.

39.)
40.)
41.)

A szerz désben vállalt munkák befejezését Vállalkozó írásban 8 nappal el re köteles közölni.
Az átadás-átvételi eljáráson a Vállalkozó köteles az átadási dokumentációt Megrendel részére átadni.
Az átadás-átvételi eljárás, valamint az utó-felülvizsgálati eljárás során felek a Ptk. mindenkor hatályos
rendelkezései szerint járnak el.
XII.

42.)

43.)

szaki átadás - átvétel

Pénzügyi – fizetési feltételek

Jelen szerz dés pénzügyi fedezete 100%-ban a magyar állami költségvetés forrásából kerül
finanszírozásra. A teljesítésigazolás kiállítását és a számla kézhezvételét követ en 30 napos fizetési
határid vel a számlák ellenértékének megfizetése banki átutalással történik a Vállalkozó
……………..banknál vezetett bankszámlájára.
Szerz
felek rögzítik, hogy Vállalkozó a Kbt. 131.§ (1) bekezdése alapján a szerz désben foglalt
teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelel összeg el leg igénybe vételére jogosult és amennyiben a
Vállalkozó el leget vesz igénybe, abban az esetben az igénybe vett el leg összegével azonos el leg
visszafizetési biztosítékot kell nyújtania a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja szerint.

44.) El leg igénylése esetén a folyósított el leg elszámolása a benyújtásra kerül végszámlában történik, így a
végszámla benyújtása kizárólag a folyósított el leg mértékével arányosan csökkentett összegben
lehetséges.
45.)

Vállalkozó az esetleges el legszámla benyújtásán túl – a Megrendel által kiadott teljesítésigazolást
követ en Vállalkozó 1 db végszámla benyújtására jogosult.
A kivitelezés készültségi szintjét a Megrendel által megbízott m szaki ellen r állapítja meg az építési
napló bejegyzései és a helyszínen végzett ellen rzései alapján.

46.)
47.)
48.)

49.)

A kifizetés a m szaki ellen r által leigazolt és benyújtott számla alapján, banki átutalással, a minden
tekintetben megfelel formájú és tartalmú számla befogadását követ en a 2013. évi V. törvény (Ptk.)
6:130. § (1) bekezdése, illetve a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései szerint és az építési beruházások
közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 306/2011 (XII.23.) kormányrendelet 8. fejezete alapján
történik.
Mind a Megrendel , mind a Vállalkozó belföldi adóalany. A 2007. CXXVII. általános forgalmi adóról szóló
törvény 142.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az építési szolgáltatás adóját a Megrendel fizeti meg - a
fordított adózás szabályai szerint.
Megrendel fizetési késedelme esetén Megrendel köteles a Vállalkozó részére fizetend ellenérték után
a jegybanki alapkamatban meghatározott mérték késedelmi kamat megfizetésére.
A Megrendel a 2003. évi XCII. tv. – Art. - 36/A § értelmében a havi nettó 200.000.-Ft értéket elér
számlákat abban az esetben fizetheti ki, ha a Vállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés
id pontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek min sül együttes adótartozási igazolást,
vagy a Vállalkozó a kifizetés id pontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
A Vállalkozó az alvállalkozóival kapcsolatban – amennyiben vannak/lesznek – az Art. 36/A § szabályai
szerint köteles eljárni.
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XIII.
XIII. Szavatosság – jótállás, szerz dést biztosító mellékkötelezettségek
50.)
51.)

52.)

53.)

54.)
55.)

56.)
57.)

58.)

A szerz
felek megállapodnak abban, hogy az építési beruházás m szaki specifikációhoz igazodva a
Vállalkozó által nyújtott általános jótállás szabályait a mindenkori hatályos jogszabályok feltételei alapján
határozzák meg.
Vállalkozó által vállalt jótállás ideje 36 hónap. Ennek megfelel en a Vállalkozó teljes kör jótállást köteles
vállalni a konstrukcióra, a beépített anyagokra és min ségre. A Megrendel garanciális ügyekben a
Vállalkozóval tart kapcsolatot, a Vállalkozó megrendelésére küls fél által szállított anyagok,
berendezések vonatkozásában a jótállás érvényre juttatása a Vállalkozó kötelezettsége.
Amennyiben a Vállalkozónak felróhatóan a jelen szerz désben rögzített véghatárid t a Vállalkozó
elmulasztja, a Megrendel vele szemben kötbérigényt jogosult érvényesíteni. Az építési kivitelezési
munkák késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kötbér napi mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a. A
Vállalkozó legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-áig köteles késedelmi kötbért fizetni.
A Vállalkozó köteles jólteljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendel nek. Vállalkozó jelen szerz dés
biztosítékaként a nettó vállalkozási díj 1 %-nak megfelel azaz
,Ft
összeg jólteljesítési biztosítékot nyújt. A biztosíték nyújtható a megrendel bankszámlájára történ
befizetéssel, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerz dés alapján kiállított – készfizet
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, figyelembe véve a Kbt. 126. §. (6) bekezdés a) pontjában
foglalt el írásokat. A Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének
id pontjában köteles biztosítani. A jólteljesítési biztosíték érvényességének id tartalma a vállalt jótállási
id lejártát követ 30. napig tart.
A felek rögzítik, hogy a kivitelezés megvalósításának folytonosságát akadályozó, vagy veszélyeztet
bármely a Vállalkozó érdekkörébe tartozó tevékenység, mulasztás, vagy késedelem a szerz dés azonnali,
feltétel nélküli felmondását vonja maga után.
Felek a felmondás esetén akként számolnak el egymással, hogy a már Vállalkozó által teljesített
feladatok díjára Vállalkozó igényt tarthat Megrendel l, és Megrendel köteles azt Vállalkozó részére
haladéktalanul megfizetni, a Felek által jelen szerz désben kikötött meghiúsulási kötbér megfizetésével
együtt. A meghiúsulási kötbér megfizetése Feleket az okozott kár meghiúsulási kötbér összegét
meghaladó részének megtérítése alól nem mentesíti.
A Megrendel és Vállalkozó is jelen szerz désben meghatározott felmondása gyakorlása esetén a nettó
szerz déses ár 30%-ának megfelel mérték meghiúsulási kötbérre tarthat igényt.
A Vállalkozó hibás teljesítési kötbért tartozik fizetni Megrendel nek, amennyiben – a Megrendel vagy a
szaki ellen r kifogása, észrevétele, vagy felhívása ellenére – legkés bb az átadás-átvételi eljárás
folyamán Megrendel által megszabott határid re, a jelentéktelennek nem min sül hibák kijavítását a
Vállalkozó nem végzi; a hibás teljesítési kötbér mértéke a hibásan teljesített munka nettó ellenértékének
50 %-a.
A kötbérigény érvényesítése nem érinti Megrendel nek a kötbért meghaladó kára érvényesítésére
fennálló jogait.
XIV.

59.)

60.)

Adó megkerülés kisz rése és átláthatóság

Átláthatóság
A Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerz dés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek az Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelel társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattev adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak.
A Vállalkozó vállalja, hogy a szerz dés teljesítésének teljes id tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajánlatkér számára megismerhet vé teszi és a következ pont szerinti ügyletekr l az ajánlatkér t
haladéktalanul értesíti.
Szerz dés felmondása az átláthatósági és adó megkerülés kisz résére vonatkozó szabályok megsértése
esetén
Az ajánlatkér ként szerz
fél jogosult és egyben köteles a szerz dést felmondani - ha szükséges olyan
határid vel, amely lehet vé teszi, hogy a szerz déssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –
ha
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61.)

a) a nyertes ajánlattev ben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személves joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll
az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.
b) a nyertes ajánlattev közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személves joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.
E bekezdés szerinti felmondás esetén a nyertes ajánlattev a szerz dés megsz nése el tt már teljesített
szolgáltatás szerz désszer pénzbeli ellenértékére jogosult.
Külföldi adóillet ség Vállalkozóra vonatkozó rendelkezések
A külföldi adóillet ség Vállalkozó köteles a szerz déshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy
az illet sége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattev re
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
XV.

62.)
63.)
64.)
65.)

66.)
67.)

68.)

Egyéb megállapodások

A Vállalkozó az átvett munkaterületen biztosítja a projektben a „Nyilvánosság biztosításával” megbízott
partner részére az el írt tájékoztatási táblák kihelyezését a Megrendel vel egyezetett id pontban és
helyen.
A Vállalkozó kötelezte magát, hogy a birtokába került adatokat, terveket, illetve egyéb információkat
bizalmasan kezeli, azokat csak a tárgyi munka megvalósításához használja fel és harmadik személy
számára a hozzáférés lehet ségét meggátolja.
A szerz dés teljesítésével összefügg minden adó-, vám- és egyéb járulékos költség a Vállalkozót terheli,
amely nem érinti a jogszabályi rendelkezésen alapuló ÁFA megfizetési szabályozást.
A Felek vitás kérdéseiket közvetlen tárgyalások útján, békés úton kísérelik meg rendezni. Amennyiben ez
30 napon belül nem vezet eredményre, a felek megállapodása alapján a jogvita elbírálására az esetleges
peres eljárásoknál hatáskört l függ en a Siklósi Járásbíróság illetve a Pécsi Törvényszék kizárólagos
illetékességét ismerik el.
Egyéb, itt nem érintett kérdések tekintetében a módosított Ptk. és Kbt., valamint az idevonatkozó
jogszabályok el írásai az irányadóak.
A szerz
felek kijelentik, hogy ezen szerz dés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó
nyilatkozatával:
- a Megrendel által lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján jött létre,
- a szerz dés részét képezi a jelen eljáráshoz kiadott ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció,
az ajánlatok kidolgozására adott id alatt feltett kérdésekre megadott válaszok, a kiegészít
tájékoztatásban adott válaszok és a Vállalkozó ajánlata.
A szerz dést átolvasás és értelmezést követ en az aláírásra teljes jogkörrel rendelkez képvisel k által
írták alá.
1. sz. melléklet: ajánlattételi felhívás és dokumentáció
2. sz. melléklet: nyertes ajánlat
3. sz. melléklet: nyilatkozat el leg igénylésér l

Dátum:

Vállalkozó

Megrendel
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3. számú melléklet
Nyilatkozat el leg igénylésér l

Az eljárás száma:IT-803.
Az eljárás tárgya: „Harkány Város Önkormányzata részére Harkány város feladatainak biztonságos
finanszírozása” elnevezés projekten belül a Harkányi Gyógyfürd Zrt. V. és VI. jel medencéinek
felújítása vállalkozási szerz dés keretében
Ajánlatkér : Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

A nyilatkozattev cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattev
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattev cég cégjegyzésre jogosult képvisel je a
fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a szerz désben foglalt teljes
ellenszolgáltatás……….%-ának megfelel mértékben el leg kifizetését kéri.
2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattev cég cégjegyzésre jogosult képvisel je a
fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk el leg kifizetését nem kéri.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszer aláírás
*a nem kívánt szövegrész törlend , a kívánt szövegrész aláhúzandó, illetve kitöltend .
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V. Iratminták
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BORÍTÓLAP
Az eljárás száma és tárgya:

„Harkány Város Önkormányzata részére Harkány város
feladatainak biztonságos finanszírozása” elnevezés
projekten belül a Harkányi Gyógyfürd Zrt. V. és VI.
jel kültéri medencéinek felújítása vállalkozási
szerz dés keretében

Az cég pontos neve:
A cég eljárásban betöltött szerepe:
(kérjük a megfelel t egyértelm en megjelölni)

ajánlattev
alvállalkozó
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet

Címe:
Telefonszáma:
Telefax száma:
E-mail címe:
A cég cégjegyzék száma:
Cégbírósága:
Statisztikai számjele:
Adószáma:
Uniós adószáma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó személy
neve:
A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil
száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó telefax
száma:
A táblázatot kérjük kitölteni és az ajánlathoz csatolni
ajánlattev (közös ajánlattev k)
alvállalkozó(k)
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)
vonatkozásában.
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FELOLVASÓLAP
Az eljárás száma:IT-803.
Az eljárás tárgya: „Harkány Város Önkormányzata részére Harkány város feladatainak biztonságos
finanszírozása” elnevezés projekten belül a Harkányi Gyógyfürd Zrt. V. és VI. jel kültéri medencéinek
felújítása vállalkozási szerz dés keretében
Ajánlatkér : Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)
Ajánlattev (közös ajánlattev k) neve:………………………………………………………
Ajánlattev (közös ajánlattev k) címe:………………………………………………………

Ajánlati ár (nettó): ………………………………….. Ft

……………………………………….
cégszer aláírása
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MEGHATALMAZÁS
Az eljárás száma:IT-803.
Az eljárás tárgya: „Harkány Város Önkormányzata részére Harkány város feladatainak biztonságos
finanszírozása” elnevezés projekten belül a Harkányi Gyógyfürd Zrt. V. és VI. jel kültéri medencéinek
felújítása vállalkozási szerz dés keretében
Ajánlatkér : Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)
A nyilatkozattev cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattev / alvállalkozó / kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattev cég cégjegyzésre jogosult képvisel je
meghatalmazom
………………………………………………………………………..…..-t
a
………………………………………………………………………………… az alábbiakra:
jelen közbeszerzési eljárásában való képviseletemre és az ajánlat részét képez iratok nevemben történ
aláírására
információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására
a szerz dés megkötésére, amelyet ajánlattev jelen meghatalmazás aláírásával magára nézve kötelez nek
ismer el
……….
(*a jogosultságok körét kérjük értelemszer en kib víteni / lesz kíteni / pontosítani)
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………….
Meghatalmazó
cégszer aláírás

………………………………..
Meghatalmazott

Megjegyzés:
Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattev nek cégszer en kell aláírni!
Ha az ajánlattételnél meghatalmazott jár el, a vonatkozó Meghatalmazást mellékelni kell!
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Nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bekezdés alapján
Az eljárás száma:IT-803.
Az eljárás tárgya: „Harkány Város Önkormányzata részére Harkány város feladatainak biztonságos
finanszírozása” elnevezés projekten belül a Harkányi Gyógyfürd Zrt. V. és VI. jel kültéri medencéinek
felújítása vállalkozási szerz dés keretében
Ajánlatkér : Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)
A nyilatkozattev cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattev
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattev cég cégjegyzésre jogosult képvisel je a fenti
közbeszerzési eljárás során az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, és m szaki leírás átvétele és gondos áttekintése után kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban és a
dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal
elfogadjuk. Az ajánlati dokumentációban ismertetetteket minden vonatkozásban kielégít nek tarjuk az egyértelm
ajánlat vonatkozásában. Jelen ajánlat elkészítésével ajánlatot teszünk az ajánlati felhívásban és
dokumentációban meghatározott szabványoknak, szerz déses és egyéb szakmai feltételeknek megfelel módon
történ teljesítésre, az ajánlat részét képez Felolvasólapon szerepl ajánlati áron.
Nyertességünk esetén kötelezettséget vállalunk a szerz dés megkötésére és teljesítésére.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszer aláírás
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Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja alapján
Az eljárás száma:IT-803.
Az eljárás tárgya: „Harkány Város Önkormányzata részére Harkány város feladatainak biztonságos
finanszírozása” elnevezés projekten belül a Harkányi Gyógyfürd Zrt. V. és VI. jel kültéri medencéinek
felújítása vállalkozási szerz dés keretében
Ajánlatkér : Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)
A nyilatkozattev cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattev
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattev cég cégjegyzésre jogosult képvisel je a
fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a megkötend szerz dés teljesítéséhez az alábbi
munkarészek, tevékenységek elvégzésére kíván alvállalkozót igénybe venni:
a) a közbeszerzés részei:
1. …….
2. …….
3. …….
b) az a) pontban megjelölt részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint a közbeszerzésnek százalékos aránya, amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozók közre fognak m ködni:
1. ……. (megnevezés; székhely) - …… %
2. ……. (megnevezés; székhely) - …… %
3. ……. (megnevezés; székhely) - …… %
2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattev cég cégjegyzésre jogosult képvisel je a
fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a megkötend szerz dés teljesítéséhez nem
kíván alvállalkozót igénybe venni.
(*Kérjük a megfelel rész esetében a nyilatkozat kitöltését, nem kívánt rész törlését)
(*Egy személynek (szervezetnek) a szerz dés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy
milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéb l. Részajánlattétel
biztosítása esetén ez részajánlatonként értelmezend .)
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszer aláírás
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Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) bekezdés és (6) bekezdés a)-b) pontja alapján
Az eljárás száma:IT-803.
Az eljárás tárgya: „Harkány Város Önkormányzata részére Harkány város feladatainak biztonságos
finanszírozása” elnevezés projekten belül a Harkányi Gyógyfürd Zrt. V. és VI. jel kültéri medencéinek
felújítása vállalkozási szerz dés keretében
Ajánlatkér : Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)
A nyilatkozattev cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattev
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattev cég cégjegyzésre jogosult képvisel je a
fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk az el írt alkalmassági követelményeknek az
alábbi szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni:
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet megnevezése:

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

2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattev cég cégjegyzésre jogosult képvisel je a Kbt.
55. § (6) bekezdésének a) pontja alapján kijelentem, hogy a szervezet(ek) által rendelkezésünkre bocsátott
er forrásokat a szerz dés teljesítése során ténylegesen igénybe fogjuk venni, mégpedig az alábbi mód(ok)on:1
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet megnevezése:

A rendelkezésre bocsátott er források igénybevételének módja:

3.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattev cég cégjegyzésre jogosult képvisel je a Kbt.
55. § (6) bekezdésének b) pontja alapján kijelentem, hogy a referenciát mint er forrást a rendelkezésünkre
bocsátó szervezetet az alábbi mód(ok)on vonjuk be a teljesítésbe, amely lehet vé teszi a szervezet szakmai
tapasztalatának felhasználását a szerz dés teljesítése során:2
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet megnevezése:

A referenciát rendelkezésre bocsátó szervezet teljesítésbe történ bevonásának módja:

4.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattev cég cégjegyzésre jogosult képvisel je a
fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk az el írt alkalmassági követelményeknek való
megfelelés érdekében nem kíván más szervezet kapacitásaira támaszkodni igénybe venni.
Csak akkor kell kitölteni, ha a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nem került alvállalkozóként megjelölésre, az
er forrás nem referenciákra vonatkozott, illet leg a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek körében, ha a szervezet a
Kbt. 55. § (6) bekezdésének c) pontja szerinti kezességet nem vállalt.
2
Csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattev a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet referenciáit használja fel
alkalmasságának igazolásához.
1

49

(*Kérjük a megfelel rész esetében a nyilatkozat kitöltését, nem kívánt rész törlését)
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszer aláírás
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Nyilatkozat a Kbt. 54. § (1) bekezdés alapján
Az eljárás száma:IT-803.
Az eljárás tárgya: „Harkány Város Önkormányzata részére Harkány város feladatainak biztonságos
finanszírozása” elnevezés projekten belül a Harkányi Gyógyfürd Zrt. V. és VI. jel kültéri medencéinek
felújítása vállalkozási szerz dés keretében
Ajánlatkér : Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)
A nyilatkozattev cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattev
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattev cég cégjegyzésre jogosult képvisel je a fenti
közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszer aláírás
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Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okokról
Az eljárás száma:IT-803.
Az eljárás tárgya: „Harkány Város Önkormányzata részére Harkány város feladatainak biztonságos
finanszírozása” elnevezés projekten belül a Harkányi Gyógyfürd Zrt. V. és VI. jel kültéri medencéinek
felújítása vállalkozási szerz dés keretében
Ajánlatkér : Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)
A nyilatkozattev cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattev
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattev cég cégjegyzésre jogosult képvisel je a fenti
közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általam jegyzett céggel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. § (1)
és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok.
A Kbt. 56. § (1) bekezdése értelmében, az eljárásban nem lehet ajánlattev , alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szerepl , aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában cs deljárás elrendelésér l szóló bírósági végzést közzétettek,
vagy az ellene indított felszámolási eljárást joger sen elrendelték, vagy ha a gazdasági szerepl személyes joga
szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban joger s bírósági ítéletben megállapított
ncselekményt követett el, amíg a büntetett el élethez f
hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek
tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntet jogi intézkedésekr l szóló 2001. évi CIV. törvény
5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság joger s ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy
ha az ajánlattev tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon joger sen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételt l joger sen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a
letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkér székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget,
kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az
eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását joger sen megállapították, a joger sen megállapított
id tartam végéig;
g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi
hatóság által a munkaügyi ellen rzésr l szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben
joger re emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a
központi költségvetésbe történ befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el;
h) a büntet törvénykönyv szerinti b nszervezetben részvétel – ideértve b ncselekmény b nszervezetben
történ elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, h tlen kezelés, hanyag kezelés,
költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás
ncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló b ncselekményt követett el, feltéve, hogy a
ncselekmény elkövetése joger s bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett el élethez f
hátrányok alól nem mentesült;
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követ en kötött szerz désével
kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot
meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határid t követ 15 napot –
annak ellenére, hogy az ajánlatkér ként szerz dést köt fél a részére határid ben fizetett –, és ezt két éven belül
született joger s és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozat megállapította;
52

j) az adott eljárásban el írt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy
hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;
k) tekintetében a következ feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóillet séggel, mellyel
Magyarországnak kett s adózás elkerülésér l szóló egyezménye van, vagy
kb) a közbeszerzési szerz déssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóillet sége szerinti országban
kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót
figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szerepl az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után
adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szerepl nek, ha Magyarországon bejegyzett
fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerz dést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek min sülne
a szerz dés alapján kapott jövedelem,
kc) olyan szabályozott t zsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megel zésér l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges
tulajdonosa nem megismerhet .
A Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattev az a gazdasági szerepl , amelyben
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi
személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal
rendelkez gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan
kell az (1) bekezdés k) pont ka) alpontja szerinti feltételt megfelel en alkalmazni.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszer aláírás
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Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja alapján
Az eljárás száma:IT-803.
Az eljárás tárgya: „Harkány Város Önkormányzata részére Harkány város feladatainak biztonságos
finanszírozása” elnevezés projekten belül a Harkányi Gyógyfürd Zrt. V. és VI. jel kültéri medencéinek
felújítása vállalkozási szerz dés keretében
Ajánlatkér : Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)
A nyilatkozattev cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattev

1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattev cég cégjegyzésre jogosult képvisel je a
fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk olyan cégnek min sül, amelyet szabályozott
zsdén jegyeznek.
2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattev cég cégjegyzésre jogosult képvisel je a
fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk olyan cégnek min sül, amelyet szabályozott
zsdén nem jegyeznek, ezért a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 2. § ib) pontja alapján nyilatkozom, hogy a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel zésér l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges
tulajdonos neve és állandó lakóhelye: …………………………….
(*Kérjük a megfelel rész 1.) vagy 2.) kitöltését.)

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszer aláírás
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Nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 10.§ a) pontja alapján
Az eljárás száma:IT-803.
Az eljárás tárgya: „Harkány Város Önkormányzata részére Harkány város feladatainak biztonságos
finanszírozása” elnevezés projekten belül a Harkányi Gyógyfürd Zrt. V. és VI. jel kültéri medencéinek
felújítása vállalkozási szerz dés keretében
Ajánlatkér : Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)
A nyilatkozattev cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattev
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattev cég cégjegyzésre jogosult képvisel je a fenti
közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a szerz dés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.
56.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá es alvállalkozót, illet leg az alkalmasság igazolás érdekében
más szervezetet.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszer aláírás
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Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás III.2.2) P/1. pontjában el írtakra (nyilatkozat a III.2.2) P/1. b) pont
szerint)

Az eljárás száma:IT-803.
Az eljárás tárgya: „Harkány Város Önkormányzata részére Harkány város feladatainak biztonságos
finanszírozása” elnevezés projekten belül a Harkányi Gyógyfürd Zrt. V. és VI. jel kültéri medencéinek
felújítása vállalkozási szerz dés keretében
Ajánlatkér : Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)
A nyilatkozattev cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattev / kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezet / alvállalkozó
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattev cég cégjegyzésre jogosult képvisel je a fenti
közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk megfelel az Ajánlatkér által azajánlattételi felhívás
III.2.2) P/1. pontjában el írt pénzügyi-gazdasági alkalmassági minimumkövetelménynek.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszer aláírás
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Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata pénzügyi, gazdasági
feltételekr l
Az eljárás száma:IT-803.
Az eljárás tárgya: „Harkány Város Önkormányzata részére Harkány város feladatainak biztonságos
finanszírozása” elnevezés projekten belül a Harkányi Gyógyfürd Zrt. V. és VI. jel kültéri medencéinek
felújítása vállalkozási szerz dés keretében
Ajánlatkér : Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)
A nyilatkozattev cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe: kapacitást nyújtó szervezet
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattev cég cégjegyzésre jogosult képvisel je a fenti
közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a …………………………………………………………………….
(székhely: ……………………………….) ajánlattev által benyújtott ajánlatban a szerz dés teljesítéséhez
szükséges pénzügyi, gazdasági feltételeket biztosítjuk. Egyben kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési eljárás
alapján megkötésre kerül szerz dés teljesítéséhez szükséges pénzügyi, gazdasági er forrásokkal rendelkezünk
és azok rendelkezésre fognak állni a szerz dés teljesítésének id tartama alatt.
A kötelezettségvállalás az alábbi pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételekre vonatkozik:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Egyúttal nyilatkozom, hogy a részvételre jelentkez fizetésképtelensége esetére a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak
szerint kezességet vállalunk az ajánlatkér mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkér t a részvételre
jelentkez teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más
biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.3

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszer aláírás

3Abban

az esetben, ha a szervezet által a részvételre jelentkez rendelkezésére bocsátott er forrás a szerz dés teljesítése
során ténylegesen igénybe vehet , és az igénybevétel módjáról a részvételre jelentkez a Kbt. 55. § (6) bekezdésének a)
pontja szerint nyilatkozik, a kezességvállaló nyilatkozat törölhet .
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Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás III.2.3) M/1. pontjában el írtakra (nyilatkozat a III.2.3) M/1. b) pont
szerint)
Az eljárás száma:IT-803.
Az eljárás tárgya: „Harkány Város Önkormányzata részére Harkány város feladatainak biztonságos
finanszírozása” elnevezés projekten belül a Harkányi Gyógyfürd Zrt. V. és VI. jel kültéri medencéinek
felújítása vállalkozási szerz dés keretében
Ajánlatkér : Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)
A nyilatkozattev cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattev / kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezet / alvállalkozó
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattev cég cégjegyzésre jogosult képvisel je a fenti
közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk megfelel az Ajánlatkér által az ajánlattételi felhívás
III.2.3) M/1. pontjában el írt m szaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszer aláírás
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Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás III.2.3) M/2. pontjában el írtakra (nyilatkozat a III.2.3) M/2. b) pont
szerint)
Az eljárás száma:IT-803.
Az eljárás tárgya: „Harkány Város Önkormányzata részére Harkány város feladatainak biztonságos
finanszírozása” elnevezés projekten belül a Harkányi Gyógyfürd Zrt. V. és VI. jel kültéri medencéinek
felújítása vállalkozási szerz dés keretében
Ajánlatkér : Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)
A nyilatkozattev cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattev / kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezet / alvállalkozó
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattev cég cégjegyzésre jogosult képvisel je a fenti
közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk megfelel az Ajánlatkér által az ajánlattételi felhívás
III.2.3) M/2. pontjában el írt m szaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszer aláírás
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Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata szakmai, m szaki
feltételekr l
Az eljárás száma:IT-803.
Az eljárás tárgya: „Harkány Város Önkormányzata részére Harkány város feladatainak biztonságos
finanszírozása” elnevezés projekten belül a Harkányi Gyógyfürd Zrt. V. és VI. jel kültéri medencéinek
felújítása vállalkozási szerz dés keretében
Ajánlatkér : Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)
A nyilatkozattev cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe: er forrást nyújtó szervezet
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattev cég cégjegyzésre jogosult képvisel je a fenti
közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a …………………………………………………………………….
(székhely: ……………………………….) ajánlattev által benyújtott ajánlatban a szerz dés teljesítéséhez
szükséges szakmai, m szaki feltételeket biztosítjuk. Egyben kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési eljárás
alapján megkötésre kerül szerz dés teljesítéséhez szükséges szakmai, m szaki er forrásokkal rendelkezünk
és azok rendelkezésre fognak állni a szerz dés teljesítésének id tartama alatt.
A kötelezettségvállalás az alábbi m szaki, szakmai alkalmassági feltételekre vonatkozik:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszer aláírás
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Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról
Az eljárás száma:IT-803.
Az eljárás tárgya: „Harkány Város Önkormányzata részére Harkány város feladatainak biztonságos
finanszírozása” elnevezés projekten belül a Harkányi Gyógyfürd Zrt. V. és VI. jel kültéri medencéinek
felújítása vállalkozási szerz dés keretében
Ajánlatkér : Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)
A nyilatkozattev cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattev
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattev cég cégjegyzésre jogosult képvisel je a fenti
közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.) 3. §a értelmében vállalkozásunk
mikrovállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
nem tartozik a Kkvt. hatálya alá

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszer aláírás
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Titoktartási nyilatkozat
Az eljárás száma:IT-803.
Az eljárás tárgya: „Harkány Város Önkormányzata részére Harkány város feladatainak biztonságos
finanszírozása” elnevezés projekten belül a Harkányi Gyógyfürd Zrt. V. és VI. jel kültéri medencéinek
felújítása vállalkozási szerz dés keretében
Ajánlatkér : Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)
A nyilatkozattev cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattev / alvállalkozó / kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattev cég cégjegyzésre jogosult képvisel je a
fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy minden fajta kereskedelmi, piaci és egyéb információ, adat,
tény, dokumentum, amelyet jelen közbeszerzési eljárás kapcsán ajánlatkér rendelkezésre bocsát akár írásban,
akár szóban, bizalmas információnak tekintend és minden ilyen bizalmas információt, mint üzleti titkot kell
kezelni és azt tilos el zetes írásbeli hozzájárulás nélkül, bármely harmadik személy tudomására hozni, vagy
egyéb más célra felhasználni, mint a pályázat benyújtása.
2.) Jelen nyilatkozatból fakadó titoktartásra vonatkozó kötelezettség nem alkalmazandó az alábbi információkra:
a)

Amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jöv ben a
Nyilatkozattev hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy

b)

Amelyek bizonyíthatóan már a jelen nyilatkozat aláírását megel
Nyilatkozattev számára, vagy

c)

Melyek olyan harmadik fél által jutottak a Nyilatkozattev tudomására, akit, vagy amelyet nem köt
titkossági megállapodás az ajánlatkér felé, vagy

d)

en is ismertek voltak a

Amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelez vé.

3.) A titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalás a nyilatkozat aláírásától számított 3 év
elteltével sz nik meg.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszer aláírás
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Nyilatkozat üzleti titokról
Az eljárás száma:IT-803.
Az eljárás tárgya: „Harkány Város Önkormányzata részére Harkány város feladatainak biztonságos
finanszírozása” elnevezés projekten belül a Harkányi Gyógyfürd Zrt. V. és VI. jel kültéri medencéinek
felújítása vállalkozási szerz dés keretében
Ajánlatkér : Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)
A nyilatkozattev cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattev
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattev cég cégjegyzésre jogosult képvisel je a
fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általunk benyújtott ajánlat elkülönített módon üzleti titkot
tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését.
Az üzleti titkot tartalmazó rész helye az ajánlatban: ………… oldaltól …………… oldalig
2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattev cég cégjegyzésre jogosult képvisel je a
fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz.
(*Kérjük a megfelel rész (1.) vagy 2.)) kitöltését.)
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszer aláírás
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Nyilatkozat a szerz déstervezet elfogadásáról
Az eljárás száma:IT-803.
Az eljárás tárgya: „Harkány Város Önkormányzata részére Harkány város feladatainak biztonságos
finanszírozása” elnevezés projekten belül a Harkányi Gyógyfürd Zrt. V. és VI. jel kültéri medencéinek
felújítása vállalkozási szerz dés keretében
Ajánlatkér : Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)
A nyilatkozattev cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattev
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattev cég cégjegyzésre jogosult képvisel je a fenti
közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a dokumentációban megadott szerz déstervezet(ek)ben foglaltakat
teljes kör en elfogadjuk és nyertességünk esetén maradéktalanul teljesítjük.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszer aláírás
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Nyilatkozat az el leg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról
Az eljárás száma:IT-803.
Az eljárás tárgya: „Harkány Város Önkormányzata részére Harkány város feladatainak biztonságos
finanszírozása” elnevezés projekten belül a Harkányi Gyógyfürd Zrt. V. és VI. jel kültéri medencéinek
felújítása vállalkozási szerz dés keretében
Ajánlatkér : Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)
A nyilatkozattev cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattev
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattev cég cégjegyzésre jogosult képvisel je a fenti
közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy nyertes ajánlattev ként történ kihirdetésünk eseténamennyiben
el leget veszünk igénybe a szerz dés teljesítése során, úgy az el leg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (6)
bekezdésének a) pontjában, illetve az ajánlati felhívás III.1.1) pontjában meghatározott módon Ajánlatkér
(Megrendel )rendelkezésére bocsátjuk.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszer aláírás
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Nyilatkozat a felel sségbiztosításról

Az eljárás száma:IT-803.
Az eljárás tárgya: „Harkány Város Önkormányzata részére Harkány város feladatainak biztonságos
finanszírozása” elnevezés projekten belül a Harkányi Gyógyfürd Zrt. V. és VI. jel kültéri medencéinek
felújítása vállalkozási szerz dés keretében
Ajánlatkér : Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)
A nyilatkozattev cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattev
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattev cég cégjegyzésre jogosult képvisel je a fenti
közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy nyertes ajánlattev ként történ kihirdetésünk esetén a
szerz déskötés id pontjáig
- az általunk megajánlott ajánlati árral megegyez biztosítási érték felel sségbiztosítási szerz dést kötünk*
vagy
- meglév felel sségbiztosításunkat az általunk megajánlott ajánlati árral megegyez
kiterjesztjük.*

összeg erejéig

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszer aláírás

*a nem kívánt szövegrész törlend , a kívánt szövegrész aláhúzandó, illetve kitöltend .
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Nyilatkozat a jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról
Az eljárás száma:IT-803.
Az eljárás tárgya: „Harkány Város Önkormányzata részére Harkány város feladatainak biztonságos
finanszírozása” elnevezés projekten belül a Harkányi Gyógyfürd Zrt. V. és VI. jel kültéri medencéinek
felújítása vállalkozási szerz dés keretében
Ajánlatkér : Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)
A nyilatkozattev cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattev
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattev cég cégjegyzésre jogosult képvisel je a fenti
közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy nyertes ajánlattev ként történ kihirdetésünk esetén a jólteljesítési
biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének id pontjában az ajánlatkér (megrendel ) rendelkezésére
bocsátjuk.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszer aláírás
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Nyilatkozat elektronikus és papíralapú ajánlat egyez ségér l

Az eljárás száma:IT-803.
Az eljárás tárgya: „Harkány Város Önkormányzata részére Harkány város feladatainak biztonságos
finanszírozása” elnevezés projekten belül a Harkányi Gyógyfürd Zrt. V. és VI. jel kültéri medencéinek
felújítása vállalkozási szerz dés keretében
Ajánlatkér : Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)
A nyilatkozattev cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattev
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattev cég cégjegyzésre jogosult képvisel je a fenti
közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy ajánlatunk elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül
olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszer aláírás
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