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Az ajän|attevőknek aki5zbeszerz.ési dolrumentumolĺban köz'olt információkat bizalmas anyagként
kell kezelnitiĘ arneĘől harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szołgáltathatnaĘ hacsak e

harmadik fél nem készit és nyujt be ajánłatot az ď1án|aĺtevő szÁnán a munka egy részrre
voĹatkozőan (alvállalkozó). Sem a közbeszerzési dokumentumokat, sem annak részeit, vagy
másolatait nem lehet másra fe.lhasználni, mint ajáĺúauérclre, és az abban łeírt szoigáltatások
cé|jän.

1. A DoKUMENľÁcIonłN ALKALMAZoTT EGYES KIFEJEZÉSEK
ÉnľBI-ľĺľzÉIE

L J. A|ánlatkér ő: a 2.I pontban meghatároz oĹÍ. szśrvezet'.
A 2.2. pontban meghałarozott ajánlatké rő azonos a közbeszerzési e|jáns eredményeként
léľejövó szerződés ben a Megrende k'ível.

L.2. Aiánlattevő: az a gazÄasági szereplćí aki (amely) a köz.besze rz'ésl e|1árásban ajánlatot
nyújrcn be.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét atra, hogv a keretmegállapodásban közös
Ajánlattev,iként sz,ereplő felek az eljáńs jelen második részében is közcis
Ajánlattevőnek minósülnek és e klĺént tehetnek ajánlatot.

I.3. Dokuĺnentáciő: az általános és speciáiis követelĺnénye'lĺet tanalmaző irat és tervanyłg,
meĘt az Ąánlatevő vagy az Ąán|atban megnevezett alvállalkoző a je|en e|járkhoz kiadott

Ąán|attéte|íf elhíváselőírásaitbetartvaáwett.

A dolumentaciő az Ąán|at&e|i dokumentációból, valamint a műszaki dolĺrmentációból, és

a szerződésĹe rvezetből áll.
A dolĺrmemáciő rendellĺezéseinek nem megfelelóen benyujton aján|at a Kbt. 73. s (1)

bekezdés e) pontja szerint érvénycelen.

1'.4. Szerződés: a úryý verseny újranyitásos eljárásban nyertes Ąán|attevő, va|amint az

Ąán|atkérőközöttlére jövőépítésivá||a|kozÁsisz.e.rződés.

Ż. Az AJÁNLATrÉncĺ

2.1'. otszágos Vízi'igyi Főigazgatőság
Cím: 1012 Budapest, iVlárvány l.'l'/D.
Telefon: +36 t 225-44-00
Fax: +361,212-07-73
E-mail buzsaki.judit@ ovf.hu

3. Az AJÁNLATrÉno NEVÉBEN ELJÁRo SZERVEZET

3.I. Első Magyat Közbeszeĺzési TaĺácsadőZrt.
Cím: 1061 Budapest, Andrássy& 17.II. emelet 10.

Tel.: +361793-0640
Fax: +36 1793-0648
Kapcsolattanőz dr.Molnár Éva (FAKSZ oo5l2)
Email drmolnareva(Ômkbt.eu
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4. A VERSEIVY ÚJnĺľľnrÁsos nr;ÁnÁs TÁncYł, rŐnn MENIvnsÉcBl

Vállalkoási szeruődés keretében a ,,Belvízcsatomák fejlesztése és rekonstrukciója II.''
KEHoP-1.3.0-1'5-2017-o00t7 azonosftísz.ámű' pro.lek során tervezési és kivitelezési
munkik megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szrnnt _ Hejőki.iĺti szivatqnitelep és Hejő-
főcsatorna torkolati zsilip rekonst ciőja (EN/ilaIZIG) és Belvízvédelmi mrivek
rekonstrukciója a FETIWZIG 4L-44. és 46. számű, aTIWZIG 47., 48., 49.,50.,54. és 58.
számu és az ADUVI ZIG 17 - 19 . é s 84. szamí b e lvízre nds zerében

A tervezési és kivitelezési fe|adatok főbb tĄékoztaó jellegű mennfségei az Ąán|auéte|i
felhívás 4) pontjában lĺerültek meghatározÁsn.

5. IVYERTES AJÁNLATTEVo FELADATA

Ny.e1es ajánlattevő köteles a Verseny újnnyitás Ąánllattétďri felhívásának áryyh képező
építési beruháást az aján|anételi felhívásban, a jelen dokumenúcióban megha{á.rozották és
annak részét képező szerződésrcrvezet rendellĺezései szerint, illetve a megrendelői
követelményelĺben és a műszaki dolumentációban meghatározott mennyiségi és minőségi
meghaťarozás szerint a vonatkoző jogszabá|yoĘ szabványoĘ munkavédelmi és tíízvédelmi,
illetve egŕb előírások és minóségi követelmények betartása melleą továbbá a nyenesként
kihirdetett aján|at feltételei szerint megvalósímni.

kiterjed a mű óban valamennyi
etben is,ha azt nem tve esetleges
ameĘketa taÍÍa amíiszaki

dolomentáció nem.

A lĺeretmegállapodásban meghatározott fekérc|elĺet a verseny újranyitása során lényegesen
nem lehet módosítani. Az aján|attevő az eljáľas második részében csak a
lĺeretmegállapodásban foglaltalĺlĺal azonos vagy aĺlrlá| az ajäĺ|atkérő szánára kedvezőbb
aján|atottehet.

6. AZ AJÁNLAT KoLTsÉcBI

6.1. Az a1ánlatellĺészítésével és benyujtásáva|lĺapcsolatos összes költséget az ajánlawevőnek lĺell

latban semmilyen követelésnek nincs h.ly".

6.2. Az ajänlatkérő l<iÍejezetten n1i|at|azĘhogy az Ąánlatokellĺészítésével kapcsolatosan sem a
n)rertes ajánhwevőneĘ sem mźs Ąánlattevőknek semmiféle _ esetleges jövőbeni - térítésre
nem kötelezhető.

6.3. Az ajánlatl<erő a benyijtott ajän|atokat nem szolgältatja vissza sem egészben, sem
részeiben, azolsatnem bontja meg,azintokat a Kbt. 46. s (2) belĺezdése s'..i''t lsezeh.

7. Az AJÁNLÄT KIDoLGozÁsÁNłr FELTÉTELEI

7.L. Az ajánlaĺtevőnek az e|järás soľán egy írásbeli ajän|atot lĺell ellĺészítenie, mely Ąänlat az
ajänIati kötönség beäl]ta után semmilyen formában _ sem formailag, sem tanalÍnilag - sem
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módosítható. Az aján|attevónek nyertesként történő kihirdetése esetén nincs lehetősége
ajän|ata, va1y a jelen dokumentaciő bármely - alĺárcsak rész - kérdesének megváltoztatäsán'
sem.

7 '2. Ajánlattevő a versenyijnnyitási (aján|aĺtéte|i) felhívásban, valamint a kozbeszerzési
dolomentációban foglaltak'tĺal lĺapcsolatban íńsban kiegeszítő (énelmező) tfié|<oztatást
kérhet az Ąän|arkérőtő|.

7.3. Kle.gészitő tájékoztatás kérésre telefaxon +36 1793-0648 vagy az a|ábbí e-mail címen
drmolnareva@mkbt.eu van mód. A kiegészítő tt1ékoztatás ny(Ątäsára a Kbt. 56. s
sza|<aszbanvalamintadolqlmenúcióbanfoglaltakazirányadők
Az aján|aĺtevő a felhívásban és a doh;menľációban rneghatározonakl.ĺal kapcsolatban az
aján|atérc|i haándő |ejánfu megelőzően írásban l<legészftő információkért fordulhat az
e|járőhoz, aki a kért információt az Ąán|atételi hatáńdő lejána előtt ászerű idŕíben
megadja. Atájékozntás tartalmátvalamennyi ď1ánlattevő rnegkapja. Ajánlattevó akiegészftő
ńjékoztaús iránti kérelemben foglalt kérdéseit a kiegeszítő tá1ékoz:atas iránti kérelenr
e\őrcĄsnésével egyidejűleg, a kiegészítő tllýkozĺatas rtlgalmas nyujtása érdekében
szíveskedjen elekronilos úton, szerkeszthető formárumban a dĹL!9lnaĺęya@I]qkb!.eu e-
mail címre is eljuttatni.
Ajánlatkéró a kiegészítő újékoztatas esetében ésszerű időnek tekinti az aján|attételi határidő
|ejánfu mege\őzii harmadik munlĺanapot ftĄékonatás megktildésére), feltéve, hogy a
kérdesek és kérések az ajánlatéte|í hatáńdŕj lejárch megelťíző ötödik munkanapig
me gé rlĺeznek Ajánlatké rőhicz.

7.4. Ajánlarcvó kizárólagos felelőssége, hogy oĘn telefax-elérhetőséget vagy e-mail címet
adjon meg, amely a megkiildendó dokumentumok fogadásán 24 őnban allĺalmas.
Ugpncsak az ď1änlattevő felelőssége, hogy 

^ 
sznlĺezeti egységén belül a |<legészitő

újékoztatäs idő b e n az arra j o g o s ultho z ke rülj ö n.

7.5. N1än|atkérő felhívja aján|aĺtevők figyelmét arn, hogy a jelen dolĺrmentációban szrreplő
nyilatkozatminták ajánlottaĘ azok allĺalmazásfu N1äĺ|atkérő nem követeli meg, Ąán|atkérő
formai érvénpsségi feltételt nem támaszt arra vonatkozőan,hogy az aján|aĺtevő az e|őiĺt
nyilatkozatokat a jelen dolumentációban szereplő minták kitöltésével tegye meg. Az
Ąán|atevő köteles azonban az e|ő1n igazolásokat és nyilatkozao|<at olyan taľtalommal
benyujtani és megtenni, amit az Lján|atkérő a felhívásban vagy a jelen dokumentációban a
Kbt. rendelke zései a|apjtln előírt.

7.6. A jelen dolĺrmentációban és az ď1än|avételi felhívásban nem szabáll1ozott kérdések
vonatkozásäbaĺ aközbeszr,rzésről szóló 20L5. évi C)(LIII. törvény, valamint végrehajtási
rendeleteinek előírásai szerint lĺell eljárni. Az ajln|atnak tarcalmaznia lĺell a felhívásban
ki.ikin ki nem emelt egŕb n1nLatkozato|sat,igazo|äsokat és más dokumentumokat, meĘket
a Kbt. kötelezően előír.

8. Az AJÁNLAToK ELBÍRÁLÁSA

8.1. Az Ąäĺ'iatok elbírálása során az Éłján|atkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajän|atok
megfelelnek_e a közbeszsruśsi dolqrmentumolĺban, valamint a jogszabálpkban
meghatár ozoa f e ltéte le knek

8.2. Az Éĺjän|atkérő köteles megá|lapftani, hogy me\y ajäĺůatok érvényteleneĘ és hogy van-e
ohyanajánlaĺtevő, akit aze|järásből ki kell ámi.
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8.3. Az Ąán|atkérő indokolt esetben
felkérheti az ajánlaĺevőlret ajánlataiknak meghatározon időpontĘ történő"r."ábbi
ýnntaryás!ry, y a1án|ati kötönség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az aján?ati
kötöttség lejánánakeredeti időpongkől sámíton 60 napot. Amennyib en az-aiánlattevő
az ÄjánlLatkéú5 á|tal megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy
aján|atát az ajánlatkétő álta| m e g j e lö lt i dőp o nti g fe nn t a rti a.

f igyelmen kívül kell h.gy'i.

8.4. Az Ę!ľn|atkérő köteles az összes aj
hiánypótlás lehetőségét, va|atint az
nyilatkozatoĘ igazolások taľtalmának tisz
kémi. A hiánpótlás és felvilágosítás
taĺtaknazza.

8.5. zámára hiárypótlásn' va,y felvilágosítás nyújtására

i 
uő pótolhat olyan hiányokat, ameĘ|<re nézve az

9. ELDZE.TESVITARENDEZÉS

9.L. AKbi, 80. s (1) bekezdése szerinti el<izetes vitarendezésikérelmet azaján|awételifelhívás 1.
pontjában, a lebonyolítő szervezetként megjelölt kapcsolattanásicímre-kell benyujtani.

10. AszBRzőoÉs ľĺBcroĺÉsE És rnr;esÍľÉsE

10.1. Ere
koz akiiz k
megfelelően.

I0.2. A szenődésnek tartalmaznia |<e|| - az eljárás során al]<a|mazott énékelési szemPontĘl
tekintettel - a n}€rtes ajän|at azon elemeit, amelyek énélĺelésre kerültek

1o.3. Az aján|aak elbírálásárő| sző|ő írásbeli összege#snek az ajänhĺtevők részére történt
m9g\tiĘise !!vjfuć,| és a második legkedvezőbb Ąán|atot (ha
Ajän|atkérő hirdetett rct Ąän|aĺteva ď1än|ati kötöt$ég. torráĚbi
harminc nappal megh

Io.4. Az Ajän|atkérő a Kbt. 136. s (1) belĺezdése alapján köteles szerződéses feltételként e|őírni,
hogy a n}€rtes Ąänhľcevő:
o nem szenődés teljesítésével összefüggésben oĘn

költs és k) pont L")-Lb) aĘontja szerinti feltételeknek
nem l ri'ilnek fel, és amel1ak a nyerces Ąánlattevő
adókörcles j övedelmének cs ökkentés ére allĺalmas aĘ

. a szeződés teljesítésénekteljes időtanama alan rulajdonosi szerlĺe zetét az ajáĺ-iarkérő
számán megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. s (3) belazdése szerinti, alábbiaküan
rész|etezettĘyletelĺľőlazajlnlat|serőthaladékalanulénesíti.

Amennyrben valamelyik aján|atevő ajánlatfu nem tanja fenn, az aján|atí kötömség |ejánának
eredeti időpontját követóen az e|járas további részében az ércéke|és so.á-n ÁrÁnl^rA,eredeti időpontját követóen az e|járas további részében az ércéke|és so.á-n ajánlatät

s/30



1o.5. A Kbt. 143. s (3) bekezdes a|apján az aján|atkérőként szcnődő fél jogosult és egióen
köteles a szerződést felmondani - ha szülĺséges o|yan hatandővel, amely łehetővé teszi,
ho gy a s ze rző dé s s e l é rinte tt f e|adata e||häsár 6| g o ndo s kodni tudj o n - ha :

. a nyertes ajánlanevőben közvetetten vagy közvetlenül 25o/o-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely oĘn jogi személy vagy sznmélyes joga szerint jogképes
szeryezet, amely tekintetében fennáll az 62. $ (1) bekeáés k) pont kb) alpontjában
me ghatározo tt f e lté te l;

. a nyertes Ąáĺlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25o/o-ot meghaładó tulajdoni
részesedést szerez valamely oĘn jogi személylren vagy szeméĘs joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. $ (1) belĺezdés Ę pont lĺb)
aĘontjában meghatározom valame ly fe ltéte l'

Jelen pontban említett felrnondás esetén a nyene S ajän|atevő a szeruődés megszűnese e lőtt
már teljesített szolgáltatäs szeruődésszerĹí pénzbeli ellenértékére jogosult.

10.6. A Kbt. 136. s Q) be|<ezdése alapján a kĹilföldi adóilletóségíí nyeftes aján|attev(> köteles a

szerződéshez arra vonatkozó meghatalmaást csatolni, hogy az illetćísége szerinti
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenĹil beszerezhet a nyertes ajánlattevőre
vonatkozó adatolĺat az oszágok kcjzöni j o gs e gé ý igé nybavéte le né lkiil.

1'o.7. A közbeszeruési szerződést a kilzbeszerzési eljáľás a|ap)án nyertes aján|aĺtevőként szerződő
félneĘ illetve közösen ajánlatot tevőknek iĺell teljesítenie.

11. ĺqÉrozTATÁST ľniJľo SZERVEK:

1'LJ. A Kbt. Z3. s (4) belĺezdés a|apján a Kbt. 73. s (1) bekezdés e) pontja alapján érvénqe|en az
a1ánlat ki.ilönösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munĘogi
követelményelĺneĘ ameĘket a jogszabälyck vagy kötelezően a|l<a|mazandó kollekív
szerződés, illewe a Kbt. 4. mellékletben felsorolt kömyezewédelmi, szociális és munkajogi
rendellęzések írnak elĺ. A Kozbeszerzési FŁtóság - a foglalkoztatáspolitilĺáén felelős
miniszter áka| minden évben rendelkezésére bocsáton adatszolgäkatás a|apján
tĄél<oztaást tesz kőzzé honlapján a lvIagyarorszÁgon egyes ágazatokban a|\<a|mazandő
köte|ező le gkis ebb munlĺabérról.

II.2. A Kbt. Z3. s (5) bekezdés a|apján az Ąán|atkérő a közbeszerzési dolĺtlmentumokban
tĄékoztaásként közli azoknak a szf,rvezeteknek a nevéq ameĘkól az a)än|awevő
tĄékoztatäst kaphat a Kbt. Z3. s (4) belĺezdés szerinti azon követelményelĺľől, ameĘknek a
teljesítés során meg lĺell felelni. Az Iłján|atkérő a Kbt.73. $ (a) belĺezdésben foglaltakra
tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárasban ki'ilön információk felttinteté s& e|őirni az

Ąän|atban, csak azt ellenőrui,hogy az aján|atban feltiintetett információk nem mondanak-e
ellent a Kbt.73. $ (a) belĺezdés szerinti követelrnénpknek

országos Tisztifőorvosi Hivatal
Szél'{rely t097 Budapest, Albert Flórián ít2-6.
Levelezési cim: t437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: +36-1-476-1.100
Fax: +36-1-476-t390
Honlap: www.antsz.hu

Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztáůyának Munkavédelmi Ellenőľzési osztá|ya
A teĺiiletileg illetékes szefv a www.ommf.hu inteĺnetes oldal,
elérhetőség/Munkavédelmi feliigyelőségek menüpont alatt található.
Szél'hely 1036 Budapest, Váradi u. 15.
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Levele#si cím: 1438 Budapest Pf .52o.
Tel.: +36-1- 21,6-2901,, +36-7- 323-3600
Fax: +36-1- 323-3602
Honlap: www.ommf.hu

Magyat Bányászati és Földtani Hivatal
SzékheĘ 1145 Bp, Columbus u.17-23.
Levelelsi cím: 1590 Bp, Pf. 95.
Tel.: +36-1-301-2900
Fax: +36-1-30L-2903
Honlap: www.mbfh.hu

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Szélĺhely 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Te l. : +3 6- 1- 428- 5100 (kék s zám: +3 6- 40- 42- 42- 42)
Fax: +36-1-428-5382
A területileg illetélĺes regionális igazgatóságok elérhetősége a www.nav.gov.hu
címen a|á|ható.

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Szél'hely 1013 Budapest, Krisztin a |n. 39 / B.
Te l. : +3 6- 1 - 7 9 5 - 297 5 (zöIdszam: +3 6- 80- 203 -9 39)
Fax: +36-1-795-0760
Postafiólc 1539 Budapest,Pf .672
e- mail ebh@ egyenlobanas mod.hu
EBH Flatósági és Jogi Főosztä|y
E lőzetes telefonos bejelentkez és: +3 6- L-7 9 5 -297 5, hétfő 9.OO- 1 6.00
Honlap: htp://www.eg)renlobanasmod.hu

Oĺs zágos Köľnyezewédelmi és Teĺmés zewédelmi Főfeliigyelőség
SzélĺheĘ 1016 Budapest, Mészáros u.58/a.
Levelezési cim 1'539 Budapest, Pf .:675.
Tel.: +36-1-224-91,00
Fax: +36-1-224-9163
HonĘ: http://www.onzagoszoldhatosag.gov.hrr/

Földművelésügyi Minis ztéľium
Szélĺłrely 1055 Budapest' Kossuth Lajos úr 1'1'.

Tel.: +36-1-795-2000
Fax: +36-1-795-0200
E-mail info@fm.sov.hu

Emberi Erőfoĺľások Minisztéĺiuma
Sz o ciális Üg5'ekéľt és T áĺs ada |mi F elzátkózásétt Felelős Á[amtitkáts ág
SzékheĘ 1055 Budapest, Szalay ut ca LO-1'4.
Tel.: +36-1-795-L200
E-mail info@ emmi.gov.hu

mtemet-
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1. számťl melléklet

TARTALoM- És IRÄTJEGYZÉK ĺz AJÁNLATHO/Z cSAToLANDo IRAToK
voNATKozÁsÁľłN

Tärcalomjegyzrk(fedőlapot vagyfelolvasólapot követően) (1'. sz. melléklet)

Felolvasólap a Kbt. 66. s (5) bekezdése a|apján (2. sz. melléklet)

Aj ánlati n1ĄLat|azat f üg ge lé ke Q .'r. me llé kle t)

Íĺján|ati ár bontása teljes kön''e nbeárazva és cégszerű en a|áírva

Nf latkozat a hńrő okok fenn nem állrásárőI (9 . sz. me lléklet)

E nékelési sze mpontokhoz
(I3. sz. melléklet)
Nyilatkozat a keretmegállapodás
dolĺumentumok ércékelés körében
(opcionális)

Szalĺember rendelkezésre állási nyilatkozata (I5. sz. melléklet)

Szake mberek szalĺnai oné|etľajza oĘn részletezenséggel, hogy abból az énéke|ési
szempontra vonatkozó megajánlás egyércelmííen ellenőrizhető legpn (16. sZ.
melléklet) _ adott esetben, ha a 14. sz. melléHet szerinti nyilatkozat nem kenit
benyúitásra

( 1.- 3 .) kapc s o lódó s zalĺe mbe relĺre vonatko ző ný|atkozat

Ajánlanételi nyilatkozat a Kbt. 66. s (2) belĺezdése a|apján (4. sz. melléklet)

Nyilatkozat a Kbt. 66' s (4) bekezdése a|apján (5. sz. melléklet)

Nflatkozat az a|váJr1al.ko?nlÍől a Kbt. 66. s (6) belĺezdése a|ap1än (6. sz. melléklet)

megkötésére ir.ányuló eljárásban benpijrctt
törcénćj f igyelembev étďlérő| (I4. sz. melléklet)

Az AJÁNLATľÉIBu FELHÍvÁSBAN
IvYILATKoZAToK, I GAz oLÁs oK
N1ánlattevő, az alkalmasság igazo|ásába bevont (kapaciúst nyujtó) gazÄasägi
szereplő cég1egr7zesre jogosult, ajän|atban csatolt nyilatkozatot, dolnrmentumot
a|áir ő képvis e lő i é ne k a|áitási c ímpé ld á nv a vazy a|äíńs mintái a.

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cég1egyzésre
jogosult szemé|rJtő| szÁrmaző, Ąänlat a|áírasán vonatkozó (a meghatalmazon
a|äírásfuis analmazó) íľásos meghatalmazás te|jesbjzoĺrpő erejíi magänokiratba
foglalva (adon esetben)

oldalsám

Közös ajän|atev ői me gállapodás

Nyilatkozat a mliszaki megoldásra vonatkozóan (11. sz. melléklet)

Nyilatkozat a Kbt. 134. s (5) belĺezdés szerint az elő|eg igénylese esetén valo
e|jäńsreĺdről, a teljesítési biztosíték és jótallási biztosíték rendellĺe#srebocs&asärő|
(72. sz. melléklet)

Nyilatkozat v áhozÁsbejegyzésről ( 1 0. s ámú melléldet)

Nyilatkozat felelósségbiztosításról (7 -8. sz. melléklet)

Nyilatkozat elekronilns adathordoző aĺ:e.llmáről, (L7. sz. melléklet)

ELŐÍRT EGYÉB
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Nyilatkozat a tervek felhasználási jogának ätr,ńázÁsáről (18. sz. melléklet)

Az aján|athoz csatolni kell a papír a|apű példány l,ĺépolvasó készüléldĺel késztilt CD-
re vagyDVD_re Vagypendrive-ra íĺt 1 db elekronil$s példáýt!
i;lzĺr.ĺĺ TITKoT TARTALMłzÓ InłroK (ADoTT ESETBEN)
(opciołlĺÍ/is)

lu ijz|eti titkot tanalmaző, elkíilöníten irathoz ajän|attevő indokolást köteles
csatolni, amelyben részletesen a|átÁmaszýa, hogy az adott információ vagy adat
nyilvánosságnhozata|a mién és milyen módon óko'.'" szamäru alán1,ta|ansěreknet
[Kbt.4a. $ (1) bekezdés].

Az AJÁNLATTEVCi Árrłr
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)

Az-Ąán|at minden olyan oldalát, ameĘn - az Ąánlat beadása előtt - módosítást hajtonak végre, az adot
dokumentumot aláíro szeméfiek)nek a módosításnál is kéĄeggyel kell ellátni.

BECSATOLNI
(opionĺźliý

KIVANT

önálló
mellékletben
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2. száLmulmelléklet

FELoLvAsorłp

a ,,Vállalkozźsi szetződés ketetében a ,,Belvizcsatotnák fejlesztése és ĺekonstrukciója II.''
KEHOP-I.3.0-15-2017-00017 azonosítószátnű pľoiekt soľán teĺvezési és kivitelezési

munkák megvalósítása FIDIC Sáľga Könyv szeĺint - Heiőkürti szivattyťrtelep és Hejő-
főcsatorna toľkolati zsilip ĺekonstľukció|a (EMVIZIG) és Belvízvédelmi míívek

rekonsttukciőia a FETIVIZIG 41-44. és 46. számú, aTIYIZIG 47 .,48.,49., 50.,54. és 58.
számú és az ADUVIZIG 17-l9. és 84. számťr belvízĺendszeľében''

tát gyű kłĺzb eszetzé s i e li áĺásb an

Aiánlattevő nevel:

Ai ánlattevő székhelye:

Képviselő személy neve:

Ajánlattevő telefonsz áma:

Ai ánlattev ő f a>rszárna:

ĺĺiánlattev ő é-mail címe :

Aszámszerűsíthető adatoŁ ameĘk az énéke|ési szempontoka|ap1ánénékelésre kerülnelr

7. M/2.7. pontnak megfelelő szakembeľ
tapasztalata (db)

Ż. M/2.2. pontnak
tapasztalata (db)

3. M/2.3. pontnak
tapasztalata (db)

4. Aián|ati áľ (nettó HUF)

megfelelő szakembet

Ke|t: He!, éu/hlÍnap/ nap

megfelelő szakembeľ

1 Közös ajánlattevők esetén valamennyi, a konzorciumban
fehĹintetése szĺilséges a konzorcium neve mellett.

10/30
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3. számú melléklet

AJÁNLATI I\mLAT Koz 
^^Í 

rÜccBrÉrB

a ,rVállalkozálsi szetzíídés keretében a ,rBelvizcsatotnáLk feilesztése és rekonstľukciója II.''
KEHOP-I.3.0-t5-20l7-000t7 azonosítószálmu pľojekt során teľvezési és kivitelezési

munkák megvalósítása FIDIC Sáľga Könyv szerint - Heiőkürti szivattyútelep és Heiő-
főcsatorna torkolati zsilip rekonstĺukcióia (ÉMVIZIG) és Belvízvéđelmi művek

ľekonstrukciőja a FETIVIZIG 41-44. és 46. száĺnű, aTIYIZIG 47 ., 48., 49., 50.,54. és 58.
számú és az ADUVIZIG17-19. és 84. szárnűbelvízrenđszeľében''

tát gyil kozb eszené s i e li áľá sb an

Alcikkeý (Szerződéses Fehéte lek)

Megnevezés:

Megrendelő megnevezése és címe

Yál'|alkoző megnevezése és címe

Mérnök megnevezése és címe

Megvalósítás időtartama

Jótállási időszak
E le kronikus kommunilĺác ió
rendszerei

Ménékadó jog

Alcikkelv:

-

Menékadó nyelv

L.I.2.2 és

1..3

Kommunikáció ryrelve

I.I.2.3 és

1..3

A Teljesítési Biztosíték összege

1'.1.2.4 és

1.3

Adat:

A Jótállási Igénpk Teljes ítés ére

Kikötön Biztosíték összege

ors ágos Y ízngy F őigazgatőság

1012 Budapest, Äĺárvány u. I/D.

I.1..3.3

1.I.3.7

7.3

Rendes munkaidő

1,.4

Késedelmi kötbér mértélĺe

9 hónap

1,4

Késedelmi kötbér összegének felső
hatän

36 hónap

1..4

Telefax, elektronikus építési napló

Meghiusulási kötbér

4.2.

Az Előleg teljes mértélĺe
(a Szenődér.' Á" ebámolható

A Mag1rarorszäg

Iévő jogszabábok

IvIag1ľar

i\tu9y".

A Szerződéses Ar 5 o/o-a olyan
pénznemben, ahogyan a Szeruődér.' Á,'
fjzetendő

6.5.

területén érvénńen

Altalános jőtálrlás idősza|ara
Szerződése' Á" 5 o/o-"

8.7. és 14.15 (b)

8.7

A normál munkaidőt
hatÁrozza meg a Különös
rész|etezett

fĘplembevételével

14.2

A Szeruődéses Ar 0,5 7o-a naponta

ASzeľződéses Á" 1'O o/o-a

AS
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A Szerződéses Ar elsámolható
részének o/o-ao|yan

zeruődéses Ar 25 o/o-a

a Yállakoző
Feltételelĺben
korlátoások
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Megnevezés:
részének max 50 o/o-a)

Kifizetés pénzneme

Biztos
(a) a biaosítás megkötésének

igazo|ása

ítás benyujtásának határideje :

(b) a vonatkozó kötvénpk

FŁrmadik f él b:ztosftÁs minimális
összege

Alcikkelv:

1,4.1.5

Döntőb izoms ág tagjain ak száma

Adat:

Döntőbizottság tagjának kinevezése
(ha nem egyeŕnésen alapul)

18.1

pénznemben, ahog1an a Szrrző dés

E lfogadon Vé gösszege fizrtendő

18.1

mag)łar forint

Keltezés: FlaĘ, ćuf llĺinap/ nap

szerződéskötés időpontjáig kell igazolni

18.3

szerződéskötés időpontjáig kell igazolni

minimum 100.000.000,-ÍI|JF/év és

minimum 50.000. 000,-

FIUF/káreseménpnlént All Risls
típusú felelősségbiztos ítás,

minimum 100.000.000,-ÍIÍJF/év és

minimum 40.000. 000,-

F{LjF/káreseménpnként rcrvezői
fe lelősségbiztosítás

20.2

20.3

nem keriil al]<almazásra

nem kerül al]<almazasn

(cégjegyzf sre j o gos ult vagy szabáIr1szerűen
me ghata lmazoĺ lĺépvis e |ő a|álrás a)
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4. szárnűmelléklet

AJÁNLATľ ÉľBu IvnLATK oz 
^T 

2

a Kbt. 66. s (2) bekezdése a|apián

a ,,Vállalkozźtsiszetzíjdés keĺetében a ,,Belvizcsatotnäk feilesztése és tekonstľukciója II.''
KEHOP-I .3.0 -15 -2017 -00017 azonos ítós zámű pľoiekt s oľán teĺvezési és kivitelezés i

munkák megvalósítása FIDIC Sáĺga Kiinyv szerint - Heiőkürti szivattyútelep és Heiő-
főcsatoĺna toľkolati zsilip ľekonstľukciója (ÉMVIZIG) és Belvízvédelmi művek

tekonstrukciőja a FETIVIZIG 4I-44. és 46. számíl, aTIYIZIG 47., 48., 49., 50.,54. és 58.
szátmil és az ADUVIZIG 17-19. és 84. szátmű belvízrendszeĺében''

tátgyú kőzb eszetzés i eliárásb an3

Alulíronminta.ajän|auevő
1s1é$e|r .:.......'....,'.,) ...:.... (É /i/łllĺ.ĺ naglaaaiĺłĄ az ajánlattételi
felhívásban és.a kapcsolódó dokumentációban nyi formai és tänahi köíerchény
utasítás, kikötés és műszaki leíńs gondos átte

az alábbi nyilatkozatot tesszĺik:

L. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy n hivatkozott
|<özbeszeruési eljáras^ ajánlanételi felh do KijelentjüĘ
hogy amennyiben mint nyenes ajánlanevő ki' üá i felhívásĹan
és dokumentációban. loglalt feladatokat az ajánlatunlĺban meghatározott dljén
szerző dés sze rűe n rc lj es ítjiik

2. EľogadjuŁ hogy amerrnyiben oĘn kitételt tetti.ink ajánlatunlĺban, ami ellentétben yan az
a1án|auérch felhívással vagy dokumentációva|, vagy azok bármeý feltételéve|, a|<l<or az
ajánlatunk é rvé nyre len.

3. Az aján|at beny(ýtásával kijelentjüĘ hogy amennyiben nyeftes Ąán|atevőnek nyilvánítanak
benntinlĺet, alĺkor a sz.e'rződést megkötjtĘ és a szerződést teljesítjtik az Ąän|atéteh
felhívásban és dolomenrációban, valamint az Ąánlaĺl:lilóan lefeketenek śzerint.

4. Tudatában vagpnk annaĘ hogyközös Ąán|atesetén a k<jzösen ajän|atottevők szeméĘ nem
vákozhat sem a \<i5zbeszeĺzési eljárás, sem az arrnak a|apjän megkötön szerződés teljesítése
során. Arrnak is tudatában vagpnĘ hogya közös ajän|attexőkegptemlegesen felelős.Ĺ -i"a
aközbeszezési eljárás, mndazarrnakeredménpként megkötöttszeruődés teljesítése során.

5. NyilatkozunĘ hogy amennyiben nyertes ajän|awevőnek nyilvánítanak berrntinket, akkor a
szerződés teljesítése során a vízi |ércsftmények kivitelezésére (is) kiterjedő l\nsz EN ISo
L4001'z2004 rendszenzabvány szerinti kömyezetinnltási rendszer szerinti tanúsíwányt és
IVÍsz EN ISo 9001:2009 rendszerczabväĺy szerinti minőségiranyftási tanusíwányt, vaümint
az IvISZ 28001:2008 (BS oI-IsAs 1'8001':2007) rendszenzabvány szennti munkaheýi
egészségvédelem és biztonsági iránlúsi rendszer szerinti tanusírványt vagy az Európai Uníó

2 Közös ajánlanétel esetén ezt a nJiar|azatot valamennyi Ąál:/raľcevő saját maga tekintetében köteles aláírni.
" A nyilatkozat eredeti alállrt példĺnyhl<ell az Ąá,nlathoz csatolni!
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más tagälla'nából szÁrmaző, a fentieklĺel eg1renénélĺű tanúsíwán;łclĺat, vagy az egpnénélĺ,i
minoségbiztosíľási intézlĺedések €gŕb bizonýtékai szerinti e|järäsolat fogjuk alLalmazni és
leglésőbb a sz*rződéskötés időpontjára a fent megjelölt tanusíwáryoldĺal, vagy azoldsa|

ąyenénékű, tanrlsíwán1łcklsal vagy az azal<l<al egyenénéh,i minőségbiztosítási intézlĺedések
leírásával rendellĺezni fogunkés a sznrzÁdés teljesít&ét azoknak megfelelően végezzifl<

Kelrtz HeĄ, éu/ bóup/ nap

cégszelűalávás
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5. száĺnű melléklet

Nyllłt:rozłľ

a Kbt. 66. s (4) bekezd,ése a|apiánl

Alulírott pe"1 mint a(z) [cégnéu, székheĘ ďýn|attevő cégjegyzésrelkötelezetts égvá|la|ásn
jog.osult kepviselője a Kbt. 60. s (5) belĺezdésében foglaltaknak me[feblaen ezennel felělasségem
tudatában

nyilatko zoÍr-

a ,,Vállalkozási szetzćjdés keľetében a ,,Belvizcsatotnák feilesztése és ĺekonstrukciója II.''
KEHOP-I.3.0-15-2077-00017 azonosítószámű pľojekt során teľvezési és kivitelezési
ĺnunkák megvalósítása FIDIC Sfuga Ktinyv szeľint - Heiőkiirti szivattyútelep és Hejő-
főcsatoľna torkolati zsilip tekonsttukciója (ÉMVIZIG) és Belvízvédelmi miívek
rekonstrukciôja a FETIVIZIG 41-44. és 46. száĺnu, aTIYIZIG 47.,48.,49.,50.,54. és 58.
számú és az ADUVIZIG t7-19. és 84. számťl belvíztendszeľében'' áryw közbeszerzési
eljárásban, hogy cégünk

") ne.m tartozik a kis- és középvállalkoásolĺľól, fejlćíclésük támogatá sárő| szőlő törvény hatállsa
a|ä.5

b) a kis- és középvállalkozaso|<rő|, fejlődésük ámogaásárő| sző|ó törvény szerint
mikrovállalko zásnakl kisvállalko zÁsnak / középv ä|Lalkoásnak' minó s ül.

KeIt: He!,, éu/ hlínap/ nap

a Közös ajánlattétel esetén ez a nyilatkozatot valamennyi ajánlanevő saját maga tekintetében köteles aláírni.
5 Megfelelő aláhúzandó!
e Megfelelő a]áhi)z^Ądő|

Is/30
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6. szárnumelléklet

A Kbt. 66. s (6) bekezdése szeĺinti ĺyilatkozat7

a ,,Vállalkozási szetződés keĺetében a ,,Belvízcsatotnák feilesztése és ľekonstľukcióia II.''
KEHOP-l.3.0-15-2077-00017 azonosítószárníl projekt sotán tervezćsi és kivitelezési

munkák megvalósítása FIDIC Sáĺga Ktinyv szednt _ Hc|őkürti szivattyútclep és Hejő-
főcsatorna torkolati zsilip ľekonstrukcióia (EMVIZIG) és Belvízvédelmi míívek

rekonsttukciőja a FETIVIZIG 4I-44. és 46. számú, aTIYIZIG 47 ., 48.,49., 50., 54. és 58.
számú és az ADUVIZIG t7-l9. és 84. számír belvízrendszeĺében''

táľgyŕr kł5zbeszetzési eli áľásban

A]ulírottminta.Ąänlra:ĺevő
(székheĘ ) (*ĺpł,;łeletĺ jo3köľ/ĺitłłllls naglcl,ciásĄ az ajánlattételi
felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény
utasítás, kikötés és mliszaki leírás gondos áttekintése után

az a|ábbi nyilatkozatot tesszük:

1'. Nyilatkozunk a közbeszrrzése|<r(,I sző|ő zoIs. évi O(LIII. törvény 66. s (6) bekezdés a)

Pontja alapján, hogy a kozbeszerzés tárgyának az alábbiakban meghatározott részeivel
ös s zefüg gé s be n alvá llalko zőv a| szerződést köńnlc

A ktizbesz etzés azon rés ze (i) ", amellyel iis s zefüggés ben alváll alkozőv aI
szeľződést kiitünk

Nyilatkozunk a közbeszerzése|<rő| sző|o 201'5. évi O(LIII. törvény 66. s (6) bekezdés b)
pontja a|apjän, hogy a szerződés teljesítéséhe z az ď1än|at benyujásakor már ismert alábbi
alvá||alkoző(ka)t kívánjukigénńe verni, felttintewe azalvä||a|kozó(k) melletaközbeszenés
áryyánakazonrészét is, amelynekteljesítésében a megjelölt alvállalkozőkozremíiködilc

;{ĺńáiłgény b e ve nni
::' kíť'ĺ{ät alv ái7a]lko z ó

Ke|t: I1e/7, éu/ bónap/ nap

7 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlanevő saját maga tekintetében köteles aláírni.
8 MunlĺanemeVfeladatok

1('/30

A köżbeszeĺzés azog.ľ_észe, amellyel
összefiiggésben alvállalkozóval

szeĺződést kötĺink

cégszerő a|áírás



7. számvmelléklet

]VYILATK0ZAT FELELŐSSÉGBIZToSÍTÁS voNATKozÁsÁneN

a322/201,5. (X. 30) Korm. rendelet 26. $-a a|apján

a ,rVállalkozásiszetződés ketetében a,,Belvizcsatotník feilcsztése és ľekonstrtrkciója II.''
KEHOP-I .3.0-t5 -2017 -000t7 azonosítós zánu pĺo|ekt s orán teĺvezési és kivitelezés i

munkák megvalósítása FIDIC Sáĺga Ktinyv szetint - Heiőkiitti szivattyútelcp és Hejő-
főcsatoľna toľkolati zsilip ľekonsttukciója (ÉMVIZIG) és Belvízvédetmi művek

rekonstrukciójaaFBTIvIzIG 41-44. és 46. számú, aTIYIZIG 47.,48.,49.,50.,54. és 58.
szź'ĺníl és az AI)UVIZIG 17-19. és 84. számťr belvízrendszeĺében''

tárgyťl kozbeszetzési eliáľás ban

Alulíron

a"ruÁ."iĺ.ĺ 'ť,K:ľ)
leírás gondos

^z alábbi nyilatko z^tot tesszük:

Nyertességünk esetén a fenti közbeszerzési eljárás vonatkoásában legkesőbb a szeruődés
megkötésének idejé
felelősséobiztosítás
fonnt/ év és legalább

vagÝ

..' Ínlnt a

Nyertességiink esetén a fenti közbeszerzési
megkötésének idejére a meg|évő
felelősségbiztqsításunkat kiterjesztjfü a fenti |<iĺzbeszerzési etjáras eredményeként megkötésré
kerülő szeződésre legalább 1oo.ooo.ooo , -Ft/ év, azaz egyszÁzmillió fonnt/ év és ĺegalább
5 0.000.000, -F t, azaz öwenmillió f onnt/ kár méné kéig.

az e|jánst megindító
tartalmi követelmény

aján|attevő

Tudomásul vessztib hogy n)rerte
szerződésben rogzket időtartamig
megkötésének vagy kiterjesaésének e
Kbt. 131. $ (a) belĺezdése a|apján, melynek következtében a második leglĺedvezőbb ajáĺ.iatot
tevővel kötheti meg Ajánlatkerő a szeződést.

Keltz I1eĄ, éu/ btínap/ tĘ

(szél'hely
felhívásban és a
utasítás, kikötés

kapcsolódó
és műszaki

vonatkozásában legkésőbb a szeződés

9 A nem kívárrt szövegrész törlendő vąy alĺvánĺ sziivegrész alźlhűzAÍLdí'

17/30

cégszerű' a|älräs



8. számú melléklet

IÝYILATKDZ^T FELELoSSÉGBIzTosÍľÁs voNATKozÁsÁľłN

a322/20t5. (X.30.) Korm. rendelet 11. $-a a|apján

a ,,Vállalkozźsi szeruődés keretében a ,rBelvízcsatotnák fejlesztése és ĺekonstĺukciója II.''
KEHOP-1.3.0-15-2017-00017 azonosítószáĺnű ptojekt során tervezési és kivitelezési

munkák megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szeľint - Heiőktirti szivattyútelep és Heiő-
főcsatoľna toĺkolati zsilip ľekonstľtrkciója (EMVIZIG) és Belvízvćdelmi míívek

tekonstĺukcióia aFETIVIZIG 41-44. és 46. számú, aTIYIZIG 47., 48.,49.,50.,54. és 58.
szánnű' és az ADUVIZIG 1? -79 . és 84. számťr belvízrendszefében''

táľgyú kózbeszetzési eljáĺásban

Alulírott

dokumentációban foglalt valamennyi formai és mrtalmi követelmény
leírás gondos ánekintése után

(*ĺp a i s e l e ĺ ĺ 1 ogkö r f t i ĺ l l l ĺ ĺ s ru e3l l c l, c ąĺ.r Ą az e|járast rne g indító

az a|ábbi nyila tkoz atot te ssziik:

Nyenességtink esetén a fenti közbeszezési eljánís Vonatkozásában legkésőbb a szerződés
megkötésének idejére tervezői felelősségbiztosítási szeruődést fogunk kötni legalább
100.000.000 , - Ft/ év, azaz egrpzÁzmillió foint/ év és legalább 40.000.000,- Ftlkárese mény, azaz
ne gyv'enmil|iő f oint/ káres e mény mé né ké ig

vagýo

Nprtességiink esetén a fenti közbeszezési eljárás vonatkoásában legkesőbb a szerződés
megkötésének idejére a meglévő teĺvezői felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük a fenti
közbeszctzési eljáras eredményeként megkötésre lĺerülő szerződésre legalább 1oo.ooo.ooo, -

Ft/év azaz egrpzÁzmll|iő fonnt/év és legalább 40.000.000,- Ftllĺáresemény azaz negyvenmillió
f onnt/ káres emény mé nékéig.

Tudomásul vesszi.iŁ hogy npnességünk esetén a felelősségbiztosíús érvénpsségét a
szerződésben rögzitew időtartamig fenntanjulĺ valamint a felelősségbinosíľási szerződés
megkötésénekvagykiterjesztésének elmaradása a szrruődéskötéstől való visszalépésnek minősül a
Kbt. 131. $ (a) bekezdése a|apjän, melynek követlĺeztében a második leglĺedvezőbb Ąänlatot
tevővel kötheti meg Ajánlatkérő a szerződést

Ke|t: H eĄ, áu / hónap / nap

..., mint a..... aján|atevő (szél'hely
felhívásban és a
utasítás' kikötés

kapcsolódó
és mĹĺszaki

10 A nem kívánt szovegrész törlendő vagya kívánt szi}vegrésza]áh,űzAÍńő.

18/30

cégszerű' a|äins



9. számú melléklet

NIYILÄTKDZ^T A KIzÁRo oKoKRoL //

a ,,Vállalkozási szetzíĺdés ketetében a ,rBelvizcsatotnák feilesztése és ĺekonstľukciója II.''
KEHOP-I .3.0 -15 -2017 -00017 azonosítós záĺĺĺLű pľoiekt s oĺán tervezés i és kivitelezés i

munkák megvalósítása FIDIC Sátga Könyv szerint - Heiőkütti szivattyútelep és Heiő-
főcsatotna torkolati zsilip tekonstrukcióia (ÉMVIZIG) és Belvízvédelmi művek

tekonstĺukcióia a FETIVIZIG 4I-44. és 46. száĺľrű, aTIYIZIG 47 ., 48.,49., 50., 54. és 58.
szímű és az A_DUVIZIG 17-79. és 84. szźtmlű belvízĺendszeľében''

táĺgyťl kozbeszetzési eliátásban

Alulíron

felhívásban és dokumentációban foglaltak a|apján nflatkozom, hogy a lĺeretmegállapodásos
e|járás első része óta nem következtek be velünŁ illetve az a|vá||akozóinl'lęl / |apacfuást nyujtó
szervezetiinklĺelszemben a keretmegállapodásos eljárás 1. részében e|őínkizárő okok

Keh [-I eĄ, áa/ bĺiup / llup

(kĺpuauhĺi.1ogktir/ ilnłlus ľnegneľeiĺi.ĺĄ cégjegyzésrejogosult képviselője _ az aján|anérch

..., mint a ' . .. . aján|attevő (székheĘ )

cégszerű' aláírás

11 Közös ajánlamétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi Ąźĺiaĺtevő saját magatekintetében lĺöteles eJáirn:
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L0. számú melléklet

I\mLAT Ko Z AT v 
^LTozÁsB 

EJEGYZ ÉSRoL

a ,,Vállalkozási szetződés ketetében a ,rBelvízcsatotnák fejlesztése és ľekonstľukcióia II.''
KEHOP_I.3.0-15-2017-00017 azonosítószárnű pĺojekt során teľvezési és kivitelezési

munkák megvalósítása FIDIC Sáľga Könyv szeľint - Heiőki'iĺti szivattyútelep és Hejő-
főcsatotna toľkolati zsilip tekonstrukcióia (ÉMVIZIG) és Belvízvédelmi művek

ľekonsttukcióia aFETIVIZIG 4t-44. és 46. szárníl, aTIYIZIG 47.,48.,49., 50., 54. és 58.
szárnű és az ADUVIZIG 17-19. és 84. szátnu belvízľendszerében''

táľgyú kozb eszetzési eljáľásban

Alulíron

felelőssége m tudatában

nyilatkozoÍn

hogy Tánaságunk vonatkozásában nincsen folyamatban változásb ejegyzésí e\1áns."

Ke|t: I'le/7, éu/htínap/ nap

(kĺpuilvlerĺ jrykiiý tiĺlĺlĺl.ł negleaerysĄ cégjegr7zesre jogosult képviselője ezennel
., Irunt a aján|atevő (szľlĺheĘ

t2 Amennyiben ajánlattevővel szemben vagy közis ajánlamétel esetén bármely ajánlatevővel szemben
váftozÁsbĄegyźsi 

"łárás 
van fobamatban a jelen nyilatkozat helptt csatolandót az ajánlatevő(Ę

vonatkozásában a cégbírósághoz beryłijton változásbejegfsi larelem és azanrpkérlaŕséről a cégbíróság által
megktildön igazaLäs.

20/30

cégszerű a|áirás



1l. szánűmelléklet

ATÁNI-ATTEvŐ I I{YI LAT KoZAT
A vÁLASzToTí nłÚśzłrl nł B coroĺs nĺ voNłľ KoZ ÓAN

Alulírott

felelősségem t

nyilatkozoÍln

a ,,Vállalkozźtsi szetződés keĺetében a ,,Belvízcsatoľnák feilesztése és ĺekonsttukciója II.''
KEHO P-l .3.0 -t5 -2017 -00017 azonosítós záĺĺnű pĺo|ekt s oľán teĺvezés i és kivitelez ési

munkák megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szeĺint _ Heiőkiitti szivattyťrtelep és Heiő-
főcsatotna toľkolati zsilip ľekonstĺukcióia (ÉMVIZIG) és Belvízvédelmi művek

rekonstľukciója a FETIVIZIG 4L-44. és 46. száĺľľrű, aTIYIZIG 47.,48.,49., 50., 54. és 58.
számú és az ADUVIZIG 17-19. és 84. számú belvíztendszetében''

úryy" közb eszerzés i e lj ánís ban, hogy

a) azndill;atív tervdoktlmentációban foglalt műszaki megoldásra teszek Ąán|arct.

vagy

b) az indikatív tervdol$mentációban foglaltakól teljes egészében / részben" ekérő műszaki
me g o ldás ra te s ze k ď1án|atot.| 

o

Ke|t: I_I e!, éu/ htínap / nap

(kĺpľiselett

udatában

' ÍIllnt a
jogktiľ/ĺitłlus negneaeiésĄ cégegrvÁsre jogosult képviselője ezennel

ajánlaĺtevő (székhely

13 A megfelelő részaJáhűzaĺÁő'
la A megfelelő rész aJźhozaĺĺdó.

cégszerő' a|äírás

2t/30



felelősségem tudatában

nyilatkozofÍ|

a ,,Vállalkozási szetződés ketetében a ,,Belvizcsatotnák feilesztése és ľekonstľukciója II.''
KEHOP-1.3.0-15-20L7-00017 azonosítószálm.ű projekt soľán teĺvezési és kivitelezési

munkák megvalósítása FIDIC Sárga Ktinyv szednt - Hejőkiirti szivattyťrtelep és Heiő-
főcsatorna toľkolati zsilip tekonstrukcióia (EMVIZIG) és Belvízvédelmi művek

rekonstľukcióiaaFETIVIZIG 41-44. és 46. számú, aTIYIZIG 47.,48.,49.,50.,54. és 58.
számĺr és az ADUvlzIG 77 -I9. és 84. szárníl belvízrendszerében''

úrsq közbeszerzé s i e ljárasban, ho gy

előleg igényłese esetén a272/201'4. Q(. 5.) Korm. rendelet 1L8/ A. $ (2a) belĺezdésében foglaltak

szerint járunk el, valamint a teljesítési, és a jótállási biztosítékot az ajän|atételi felhívásban elóírt
haándőre és ménéilben rendelkezésre bocsátjuk

Ke|t: I_I eĄ, áa / bó n ap / nap

I{YILATKOZAT

a Kbt. 134. s (5) bekezdése alapján

(kĺpuĺsekti joýöý ilntĺĺs łllegncue{sĄ cégjegyzésre jogosult kepviselĺje ezennel
, ITllnt a

12. szárnű melléklet

aján|aĺtevő (székhely

cégszerű a|áírás
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Alulírott .......'..' mint a ..... a1án|atevő (székhely .. .. )
._.:.:....:'..... (kĺptnhłt jogköýĺiaĺlul'ľľla3llcuaiĺsĄ cégegyzésre jogosult lĺepviselője ezennel
felelősségem tudatában kijelentem, hogy a ,,Yálrlilkozási szetződ,és keľetébcn 

^,,Belvízcsatornák feilesztése és ľekonstĺukciója II.'' KEHOP-I.3.0-15-2017-00017
azonosítószámű ptoiekt sotán teĺvezési és kivitelezési munkák megvalósítása FIDIC
Sfuga Könyv szednt - Hejőktirti szivattyútelep és Hejő-főcsatofÍra toĺkolati zsilip
tekonstľukciója (EMVIZIG) és Belvízvédelmi míívek tekonstľukciója a FETIVIZIG 4I-
44. és 46. szárnű, aTIYIZIG 47., 48., 49., 50.,54. és 58. számír és az ADUVIZIG 17-19. és
84. számű belvízĺendszeĺében'' úryw közbeszerzésí eljáľásban az 1'-3. énél<e|ési

I{YILATKOz,AT

az éttékelésľe bevonni kívánt szakemberekĺől

Szakember neve

13. szátnű melléklet

Eĺtékelési suempont'
amely kapcsán a

szakembeľ bemutatásta
keńl a

Ke|t: I-I eĄ, éĺ, / bĺi nap / nap

Végzettsége,
képzettsége

Tapasztalat

cégszcrű aláíns
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14. szźrnil melléklet

I'{YILATKOZ,AT
A KE RETMEGÁLLAPoDÁS MEGKÖT ÉsÉnB I nÁlrmlrÓ nr;ÁnÁSBAN

ÉnĺÉrnru'"äRilH{Iľ#'?R't'iíäľ#'x1vÉľBlÉRol'u
a ,rVállalkozá,si szetződés keľetében a ,rBelvizcsatotnák feilesztése és tekonstrukciója II.''

KEHOP-I.3.0-15-2017-00017 azonosítószátnű pľoiekt során teĺvezési és kivitelczési
mtlnkák megvalósítása FIDIC Sáľga Könyv szerint _ Hejőkí'irti szivattyÍrtelcp és Hejő_

főcsatoľna toľkolati zsilip ĺekonstľtrkcióia (EMVIZIG) és Bclvízvédclmi míívek
ľekonstrukciőja a FETIVIZIG 41-44. ćs 46. számťr, aTIYIZIG 47.,48.,49., 50., 54. és 58.

számťr és az ADUVIZIG 17-79. és 84. számťr belvízľenclszerében''

úrgw kö zb e sze rués i e lj á ľás b an

Alrrlírott [néuJ mint a(z) [cégnéĺ,, székheĘ Ąán|attevő cégjegrJzésre/köte|ezettségvállalásra'o
jo gos ult képvise lője ezennel fele lőssé gem tudatában

nyilatkozoĺn,

hog1, az 1. ćľtékelési szcrnporrt tekintetében a árgy versenyújranyitásos eljárást rnegelŕíző, a
ke retrnegállapodás megkötésére iranyuló eljárasban 2017. hó napján
benprjtott ajánlatunk ...... ; '.; oldalain csatolt dokumentumokat ké!ük
figyelembe venni az énéke\és során, tekintettel arra, hogy az énéke|ési szempont tekintetében
ugyanazon szakemben, név szerint: -t kívánjuk bemutatni, akit a

keretmegállapodásos e|1árás 1'. részében is bemutattunk ezen énékelési szempontra.

és/vagy"

hogy a 2. értékelési szempont
keretmegállapodás megkötésére
benyijtott ajánlatunk
figyelembe venni az énéke|és sotán, tekintenel arra, hogy az ércéI<e|ési szempont tekintetében
ugYanazon szakemberc' név szerinu ......... -t kívánjuk bemutatni, akit a
keretmegállapodásos el1árus 1'. részében is bemutattunk ezen értékelési szempontn.

és/vagyĺB

hogy a 3. éttékelési szempont
keretmegállapodás megkötésére

tekintetében a áryY, versen1rjranyitásos eljárást mege\őző, a
iranyuló eljárásban 2017. hó nap)án

; ..... .. '. .; oldalain csatolt dokumentumokat kéłük

75 Ezen nyilatkozatot csak abban az esetben lĺell csatolni, ha ugyanazan sza]ęmberek lĺertilnek bemutatásra az
és ajánlamevő ezt azigazaIlsi módot vźlaszýa.

énélĺelési szemPontot kell szerepeltetni, adott esetben a nem releváns szemPontot
törölni.
18 A, ąá'lL^nevő szfunaĺa'"áoy^dő ércélĺelési szemPontot kell szerepeltetni, adott esetben a nem releváĺrs szemPontot
ńrölni.

24/30

tekintetében a áryý versenyújranyitásos eljárást mege|őző, a
irányuló eljárásban 2017. hó napján



Ke|t: He!, éu/ hĺÍnap/ nap

cégszerű a|äiräs
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1'5. számú melléklet

REND ELKEZ É SRE ÁrrÁsl I{\aILAT K oZ 
^T

a ,,Vállalkozási szeĺzíidés keretében a ,,Belvízcsatotnák feilesztése és ĺekonstrukcióia II.''
KEHOP-I.3.0-t5-2017-000t7 azonosítószárnllpľojekt soľán tervezési és kivitelezési

munkák megvalósítása FIDIC Sáĺga Könyv szerint - Heiőküľti szivattyútelep és Heiő-
főcsatorna toľkolati zsilip ĺekonstľukcióia (EMVIZIG) és Belvízvédelmi ĺníívek

tekonstĺukciőja a FETIVIZIG 41-44. és 46. szárnű, aTIYIZIG 47.,48.,49., 50., 54. es 58.
számú és az ADUVIZIG 17-79. és 84. szźrnű belvízrendszerében''

,árryv" közb eszerz'és i elj árás ban

Alulíron kijelentem, hogy szakemberként való bevonásomról
tudomással bírok a áryy eljárásban, és nyenes aýn|atércl esetén a szerz'ődés teljesítésében
szemébesen résn veszek a sznrz'ődés teljesítésének iclőtartama alatt és nincs más olyan
kötelezettségem, amelya teljesítésben való közreműködésemet a|<adá|yoznä.

Ke|t: Hely, ĺl,/hĺiľłpf llĺlp

s zakember sajk kezű, a|áírasa
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Szĺrauĺr ÖNÉLeľnł;zlg

(nĺINľe)

i'ffii#$TFJ

idłł'ffi
Mettől meddig (év)

9-I*HII;.\
í;i:..!t;lď:iii!.ĺ1
' -j:lýJ:t ĺ: ä:í'

lpjffiĺlęj

16. szárnűmelléklet

Intézmény megnevezése Végzettség és szakiľány

ffi$"6i1,,,"' , L:

).fu'ijľ ' ,i,.,,],i

Korábbi proiektek ismeľtetése,

időpontiai, mettől meddig (évlhó)

;{i

" Ké.itib hogy ez után az oldal wán csatolja a szalĺemberek lĺepzenségét igaza|ő dokrrmentumolĺat, illewe adon
esetben a jogosultságok Ęaznlősät (egpzerű nłásolatban).
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Ellátott funkciók és feladatok, kifeitett

tevékenység bemutatása



JELENToSEBB KoRABBI MUNKAĘ TAPASZTALAToK ISMERTETESE AZ
É nľÉrnrÉsĺ nÉszSZEMPoNT TEKINT BľÉn Bru TETT ľĺe cł1ÁNrÁs

cÉl-1Áľor
(Kezdje az akúlissal, és úgy haladjon az időbeĺ visszafelé)

Korábbi projektek ismertetése,

éĺtékelés szempontiából ľeleváns

műszaki taľtalom,

darabszám (db)

időpontjai, mettől meddig (évlhó)

EGYEB

Szakmai testületi tagság (adon esetben):

A ,,Vállalkozási szetződés keľetében a ,,Belvízcsatoĺnák feilesztése és ĺekonstľukciója
II.'' KEHoP-1.3.0-15-20l7-00017 azonosítószárnu pro|ekt során tervezési és kivitelezési
munkák megvalósítása FIDIC Sfuga Könyv szeĺint - Heiőkíiĺti szivatĘútelep és Heiő-
főcsatoĺna torkolati zsilip ĺekonstrukciója (EMVIZIG) és Belvízvédelmi művek
ľekonstĺukcioja aFBTIVIZIG 41-44. és 46. számú, aTIYLZIG 47.,48.,49.,50.,54. és 58.
számú és az ADUYIZIG 17-19. és 84. száĺrrű belvízrendszetében'' úryv" ki5zbeszeruési
eljárásban kijelentem, hogy npne s Ąän|aĺtércl esetén a szeĺződés telje sítésében szeméĘs en részt
veszek a szeződés teljesítésének időtartama alan és nincs más oĘn kötelezettségem, amely a
te lj e s íté s b en való közre működé s e met a|sadá|yozná.

Kelrtz H eĄ, éu / hlímp / nap

Ellátott funkciók és feladatok, kifeitett

tevékenység bemtltatása

s zake mbe r saját |<ezíi a|äinsa
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17. szátnűmelléklet

A cD VAGY DvD VAGY PENDRIVE MELLÉKLETRE voNATKoZo
IVYILATKOZAT

a ,rVállalkozási szeruődés keľetében a ,,Belvizcsatotnźtk fejlesztése és ĺekonstrukcióia II.''
KEHOP-I .3.0-15 -2017 -00017 azonosítós zámű pľoi ekt s orán teľvezési és kivitelez és i

munkák megvalósítása FIDIC Sáľga Könyv szefint - Heiőkiiĺti szivattyútelep és Heiő-
főcsatotna totkolati zsitip ľekonstľukcióia (ÉMVIZIG) és Belvízvédetmi művek

tekonsttukciőia a FETIVIZIG 4t-44. és 46. szí';'ľlű, aTIYIZIG 47.,48.,49., 50., 54. és 58.
számú és az ADUVIZIG I7-I9. és 84. számű belvíztendszerében''

tát gyíl ko zb eszetzé s i e l| áľás b an

Alulíron

kapcs olódó dolrumentációban fo glalt valame nnf
és műszakileíńs gondos árckintése uún

(kĺpaau letĺ iogkiirf ĺitu lu ĺ n ąne ľe 1ĺ.ĺĄ

az alábbi nyilatkozatot tessziik:

p Ąän|at nlĺban becsatolt elekronilos adathordozôn talalhaó írásvéden (nem szerkeszthető)
form;itumú fäjl- una|ma teljes mércékben mege gwzl1ľ- az áka\nk becsatolt papír alapú, e.edeii
megjelölésű ajän|at analmáva|.

Ke|t: He!, éu/ hĺíłlap/ĺap

' 
ľllnt a

az e|járást megindító ajän|ati felhívásban és a
formai és tanalmi követelmény utas ítás, kikötés

ajän|awevő (székhely )

cégsznrű a|áirás
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1'8. számú melléklet

IvYILATKozIiÍ A322/2015. CxtI. 23.) KoRM. RENDELET 7. s (1) BEKEZDÉSE
ALAPJÁN

Alulíroft [néuJ mint a(z) [cégnéĺ5 székheĘ Ąänlauevő cégjegyzesre/kötelezettségvállalásďo
jogosult képviselóje ezenne l fe le lős s é ge m tudatában

nyilatkozoÍn

a ,rVállalkozási szetződés keľetében a ,,Belvízcsatoĺnák feilesztese és rekonstľukcióia II.''
KEHOP-1.3.0-15-2017-00017 azonosítószárnű pľoiekt során teľvezési és kivitelezési
munkák megvalósítása FIDIC Sátga Kiinyv szeľint - Heiőkürti szivattyťrtelep és Hejő-
főcsatoĺna torkolati zsilip ľekonstrukcióia 1ÉľĺvIzIc; es Belvízvédelmi művek
ĺekonstrtlkciőia a FETIVIZIG 4L-44. és 46. számťr, aTIYIZIG 47.,48.,49., 50., 54. és 58.
szátnu és az ADUVIZIG 17-19. és 84. számú belvízĺendszeľében'' úryv" közbeszerzési
eljárásban, hogy az elkészített terveklĺel lĺapcsolatos felhasználási jogokat átruhäzzuk
Ąán|atkérőre a szerződésben meghatározott díj ellenében' így az elkészített tervelĺkel
lĺapcsolatosan Ajánlatkérő korlátlan éskbÁrő|agos és felhaszná|ásijogokat szerez.

Kek: I7eĄ, ću/ hlinap/ nap

20 A megfelela aLáhűzArtdő|

cégszerű a|äirás
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