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Áz aiánlĺttevôknek aközbeszeĺzési dokumentumokban kiizölt infoĺmóciókat bizalmas anyngként
kell kezelniük, ĺmelyĺől haĺmĺđk félnek semmiféle ĺészletet ki nem szolg.{ltathatnak, hacsak e

harmadik fél nem készít és nýt be Ąäĺlatot az aiánl7attevő sŻáfi^t^ a mrnka egy ńszéte
vonatkozóan (alvállalkozó)' Sem a ktizbeszeľzési dokumentumokat, sem annak ńszat, vagy
másolatđt nem lehet mísĺa felhasznáhri, mint aiánlattételÍe, és az abbarr leírt szoĘltatások céliára.

1' A DoKUMENTÁCIÓBAN ALKALMÁZoTT EGYES KIFEJEZÉSEK
Éntnr,IrłBzÉsn

1.1. Aiánlatkérő: a 2.1 pontban meghatítozott sŻeťveŻet'
A 2.2. pontbaĺ meghatírozott ajĺíĺlatkéĺó azonos a, közbeszetzési eliíĺís eredmenyeként
létĺeiövő szeĺzódésben o Meppendelővel.

1.2' Ajánlattevő: aza'gĺzdzsź,g1 szeĺeplő aki (amely) akĺizbeszeĺzési eliĺíĺásban aiáĺrlatotnyu|tott
be.
Ájńnlatkéĺő felhívja Ajánlattevők figyelĺnét aĺrą hogy r keÍeüneliállaPodásbĺn közös
Áiánlattevőkeĺrt szeĺeplő felek az eljfuás ie|en - második - részében is közös Ájánlattevőnek
minósülnek és ekként tehetnek aiőnlatot.

l.3. Dolĺrmentáció| 
^Ż 

áJtlláLnos és speciális kłivetelményeket tnĺtalmazô iĺat és tervanyag
me|yet 

^Ż 
aiánlattevő vĺgy ĺz ĺiuiĺtban ÍnegneveŻett alvíllĺlkozó a ielen eliíĺáshoz kiadott

ajánlattételi felhívás elóíĺásait betaÍťva átvett.

A dokumentáció 
^Ż 

Ljár:1.a.ttételi dokumerrtációból, valamirrt a műszaki dokumentációból, és

a szeĺződésterveŻetből áll.
A dokumentíció az alĺíbbi ktjtetekből áll:

I. kötet: Äiánlati dokumentáció
il. k<itet: Szeĺződéses Megállapodás a FIDIC Sĺáĺga Könyv szerind Általános és

Külöĺös Feltételekkel
III. kötet:lvÍegtendelőkövetelményei
IV. kötet: Egytisszegű aýnlĺĺi ír bontása és a kereĺnegállapodáslroz taĺtozó

mintaköltségvetés szerinti tételĺendnek megFelelően alábontott Excel táblázat

ftĺiltségvetés)
v. kötet: Äiánlati Tervek, engedélyek

A dokumentáció ĺendelkezéseinek nem megfelelően benyuitott ĺ1ínlĺt a Kbt. 73. $ (1)

bekezdés e) pontja szeĺint érvénytelen.

1'4' Szenődés: a tfugyi vetserry úiranyitásos eliáĺásban ĺlyeĺtes aiánlattevő, valamint az
ĺjánlatkéĺő között létreiövő építési víllalkozási szeĺződés.

2. AzAJÁNLATIGRŐ

2'1. otszágos Víziigyi Fiíigazgałńság
Cím: 1012 Budapest, Mĺrvíny u 'l'/D.

Telefon: +36 1 225-44-00
Fax: +36 1 212-07-73
E_mail: buzsaki.iudit(ôovthu
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3' ÁZÁJÁNIÁTIGRŐ NEVÉBEN ELJÁRo szERvEzET

3-7 Elsćí Magyar Közbeszeu ési Tanácsadó Ztt'
Círn: 10ó1 Budapest, Ándrássy űt 17 ' 2. emelet -l0.

'ľel.: +3ó 1óĺ0-4800
Fax: +3ó 1ó10-4801
Kapcsolĺttĺĺtó: dĺ NÍolnár Éva (FhKsZ 00512)
Email: dĺĺnolĺarcvĺ(Dmkbt.eu

4. A VERSENY ÚJRANYITÁSoS ELJÁRÁS TÁRGYA, FőBB MENNYISÉGEI

\/iillalkozási szerződés keretében ĺ ,,Belvízcsĺtoĺnńk fejlesztése és ĺekonstrukciója II.''
KE'HOP-1.3'0_15-2017-00017 azonosítószímú pĺoiekt soĺán teĺvezési és kivitclczési

A tcrvezési és kivitelezési feladĺtok fĺ5bb tíjékoztaĺ1 iellcgri lnenn1,iségei az ajínlrttételi
ŕelhívás 4) pontiában keriiLltek meghatírozĺísra.

5. NYERTESAJÁNLATTEVÓFELADATA

Nyeĺtes rjánlottevő köteles a veÍseny újĺanyitás ajáĺlanételi fclhívásínak taĺg1,ít képező
építési berulrázást az 

^i^n|attételri 
felhívásban, a jelcn dokumcntációban meghatÁĺozottak és

annak ĺészét kópező szetződ,éstcĺvezet ĺendelkezései szeriĺrt, illeľve a megĺendelĺ5i
kövctclmćĺlyckbcn és a műszaki dokumentáciŕ:bĺn meghatáĺozott meĺrĺryiségi és miĺ'ĺsćgi
meghatáĺozás szeĺint a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és trizvédelmi,
illerve egyéb előírísok és tninĺisćgi kövctclrnćnyek bctartása mellett, továbbá ĺ nyerteskćnt
kihirdctett ajánlat fcltćtelei szcĺint mcgvalósítaĺri'

l\iánlattcvĺ5 Fcladata kitetjcd a műszaki dokumeĺrtáciť>baĺr mcghxtáťoŻott valamclrlryi
fcladatra, abbĺn az esetbcn is' ha ay't a szctződ'éstctvezet nctn taÍtalmar'zĺ;1||ewc csetlcg;s
azon fe|adatokra is, alnclyekct ĺ sŻeÍŻődćstcÍvczet taŕtďmĺz, lzonbĺĺ a műsz,aki
dokumcĺltáció nern.

A kcĺetmcgá'llapodásbĺĺr mcghatározott Ecltétclckct a vcŕSclry újĺanyitísa stlráĺr lónycgesen
ncm lchet mód<lsítani. Az ĺjńnlĺrttcvő 17. eljńrńs máso<]ik ĺészóbeo csak Ít

kctetmegíllrpodásban foglďtakkĺl azĺlnĺls vagy anníl ĺz ajínlltkéĺő sz'ámĺľĺ kcĺlvczőbb
a'ánlatot tchct.

6. AZÁJÁNIÁT KÓLTSÉGEI

ó 1 l\z ljínlat elkészítćsévcl és benyúitísávď kĺpcsolĺtĺls összes ltŕiltsćget az rjánlattevőnek kell
viscllric' Az ljáĺ|attavőĺtck niĺcs joga scmmilycn, a dokumcrrtáciĺjban kifciczctten rncgadott
jogcímen kíviil, cgyéb - igy ktilöniiscn anyagi _ igćny érvénycsitésére. l\ veĺseny újranyitásos
eljárás ercdménycs' vag)l etedmóĺr)'tclcll beFciczćsótől fiiggctlcntil ĺz' a1fulllĺkórővcÍ és ĺz
eliáĺovĺl szcmbcn ezcn költségckkcl kapcsolĺtbĺrn scmmilyen kövctelćsnek nincs lrelye.

62 l\z Ąánlatkéĺő kiieiezetten nyilatkozik' l'lclgy az a1ĺnlatok elkészítćsćvel kapcso|atosan scm a
nycttes ajáĺrlattcvőnek, sem más ajáĺrlĺttcvőknck scrnlnifćlc - esetlcges iövĺ5bcni _ téĺitćsĺe
neĺrr kötelezhctő.
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63 l\z ajíĺlarkéń a beĺryújtott ajánlatĺ;kat ncm szolgáltatja vissza sctn egćszbcn, sem részeibcn'
azokat nem boĺrtja mcg, az kŃokat a Kbt. 4ó' $ (2) bekczdósc szcĺilrt keze'li.

7. Az AJÁNI-AT KIDoLGozÁs/ĺNÁK FELTÉTELEI

7.1. Az ajánlattevőnek az eljfuás során egl' ításbcli aiánlatot kell e|kószítenic, mc|y a1ánlat az
ajánlati kĺjtöttség beállta utáĺr scĺnĺnilyen fotĺnábatr - scm ftxĺnailag, sem tĺĺtalĺnilag - sem
móĺlosít'lrĺrtó. Áz ĺjńnltttevőnek nyeĺtesként tĺirtćnő kihiĺdctésc esetén nincs lchctősóge
ajánlĺta, va51'a jclen dokumeĺrtíció bárme\'- akíĺcsak rósz - kćrdćsónek megváltoztatásáĺa
seĺn'

7 2. l\járrlattevłl a vcrscnyiiĺaĺryitási (aiáĺllattételi) Eclhívásban, valarrrilrt a közbeszcrzósi
dokumcntícióbĺn foglĺlt&kĺl kĺpcsolĺrtbĺĺr íĺásbĺn kicgészítő (értclmczQ táiékoŻt^tást
kćrhct az ajánlatkćrőről.

7'3. Kicgćszítĺí tájékoztatás kérésre tele[axĺ>n +3ó 'ló10-4801 vagy az a,|ábbi c-mail címen
dĺmolĺraĺeva@mkbt.cu vĺr ĺnód. ĺ\ kicgćsz'ítŕi tíjókoztatás nyújtásáĺa a Kbt. 5ó. $
szal<aszban, vĺlĺmint a dokumcntáciĺiban foglĺltak az itíĺyĺĺJ(>k'
r\z ajínlattcvő a fellrivásban ós a dokuĺnentációban rncghatáĺozottakkal kapcsolĺtbĺn az
ajánlattércli lratáridő lciáłtít megelőzően írásban kicgćszítő inforĺnációkćrt foĺĺlulhat az
cljárĺihoz' aki a kótt infotmáciőt u aiánlĺtttétcli határidti lcjátta eliitt ésszerű iĺlĺibcn mcgadja.
A tájókoztatís tartalrrrát valaÍnennyi ajánlĺttcvő megkapja. .ł\jánlattcvő a kicgćszítő
táiókoztrtís iránti kórclcrnbcn foglalt kéĺdéseit a kicgćszítő tíjćkoztĺtás iĺánti kéĺelem
clőtcrjcsztésével cgyidciűcg, a kiegćszítő tájékoztató's ĺugalmas nyúitása érdekében
szĺvcskedjcn clekttoĺrikus úton, szerkeszthető fotmátumban a dĺĺnolnaĺcva@ĺnkbt.cu cłnail
címre is cljuttatni.
Äiánlatkórő a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű idónek tekinti az ajánlattóteli lratáĺidő
lejártát mcgclőzłi hĺrrnadik rnunl<ĺnapot (táiókoztĺtás megkülĺlósóre), feltóvc, hogy a
kóĺĺlćsel< ćs kérćsck az a1áĺ|attćtc|li hatáĺiĺlő lcjáĺtát mcgclőz',íj ĺtoĺJ]k munkanapig
mcgćrkczĺrck A jánlrtkóróhłiz.

7.+' i\jánlattcvő kizáĺĺilagos fclclőssógc, hogy olyan tclefax-clóĺlrctősógct vagy c-mail cíĺnct adjĺln
lncg, ĺmcly a ĺncgl<tiłclcnĺlĺi dokuĺncnturnok fogadására 24 óńbĺl ĺlkrlĺnas. Ugyancsak az
ajáĺlattcvő fclclĺissćgc, lrogy a szcĺvczcđ cgysógćn bclül a kicgészítő tájćkoztatás i<lóbcn az
aĺĺa jĺ;gĺlsultlroz kcľülj iiĺr'

7.5' l\jńĺlĺtkéĺő fclhívjĺ ĺtjĺínlĺttcvĺik figyclmét aľľa, hogy a jclcn dol<umcntáci<jbĺn szcreplő
n1'i'latkozatĺninták aiánlĺlttak, az<lk alkalĺnazását Ájńnlatkćrŕi ncm kŕjvctcl'i mcg, Aiánlatkéľő
fĺlrrnai ćĺvćnycssćgi fcltćtclt ncrn táĺnaszt arra vtlnatkĺrzóatl, lrogy az ajánlattcvŕí az c|íiitt
nyilatkĺrzat<lkat a jclcn dĺlkurncĺltáci(iban szcĺc1>ló minták kitöltćsóvcl tcgyc ĺncg .^Ż

a1íĺlattcvő kĺitclcs azorrbaĺl u c1őiĺt igazolásokat ós ĺr),ilx1[1;7"1.rLat olyĺul taĺtaloĺnlnal
bcn1'újtĺrni és megtcnni, amit ĺrz r\jánlĺtkéľĺj a fclhívísban vtgy ĺ jclcn dokumcntíciĺjbĺrn ĺr

Kbt. rcndclkczósci alapján clőírt.

'7.6 z\ jclcn <lokumcĺrtáciŕ)balr ćs az ajínlattćtcli fclhívásban ĺcm szzbílyozl;tt kćrĺlósck
voĺlatkozásábatr a kijz,bcszeuó'sről szólĺi 2015. óvi CXLIII. tŕiĺvórry, valmritlt vćgĺchajtási
rcndclctcinck clőírásĺi szcrint kel] cl1funi' ,\z ĺjáĺhtnú taĺtnlmĺzniĺ kcll ĺ fcllrívásban külijĺ
ki ncm cĺnclt cgyéb nyilatkĺlzatokat, igazolásokat ós ĺnás dĺll<urncntunrĺlkat, nrcl1'cl<ct a Kbt.
kŕjtclczĺjcn clóír.

8. AzAJÁNLAToKELBÍfu(tÁsA
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8 1 Áz aiánlatok elbíĺálása soĺáĺl az Ajínlatkćľőnek rneg kcll vizsgálrtia, hogy az aiánlatok
megfclclĺrek_e a' közbeszetzćsi dokumcntumokbalr, valamiĺrt a iogszabílyokbarr
meghatáĺozott feltételcknck.

8.2 r\z Aiánlatkéró köteles megállapítani, hogy rnely ajánlatok érvénytelenck, és hogy van-e olyan
ajánlattevő, alłt az e|jfuásbő| ki kel| zárni.

8.3. Äz Ajínlatkéĺő indokolt esetbcn ĺz aiánlati kcitöttség leiíĺtínĺrk időpontińt mc8clőzően
felkórheti az aiánlattevőket ajánlĺtaiknak rĺeglratóĺozott időpontig tłjĺténő további
fenntartásáĺa' az ajíĺlati kötottség kiteĺjesztése ĺzoĺban nern haladhatja meg az ziánlari
kötöttség lcjáĺtáĺnak ercdcti időpontjától szárniott ó0 napot' Amennyiben az aiánlatt*ő
az Ajźn|atk&ő által megadott hatáđdőben nem nyilatkoziĘ úgy kell tekinteni' hogy
aiánlatát az aiánlatkérő által megielölt időpontig fenntartia'
r\rnennyibcn vĺlamclyik ajánlattevő ĺiáĺlĺtít nem taftia fenn, az ĺjánlati kötöttség lcjíĺtánĺk
eredcti időpontját kijvetően az e|jfuás további tćszébeĺl aŻ értćkelés soĺán ajáĺlatát figyelmen
kívül kell hagyni'

tJ'4. ĺ\z Ajánlatkérő kötelcs az összes ĺjánlattcvő szímíĺa azonĺls fcltótclekkel biztosítani r
hiínypótlís leheĺiségćt, valamint az ajínlrtokban talá]hrtĺj, ncm eg1'értclrnű kijclcntćsck,
nyilatkozatok, igazolások taľtalrnának tisztázásĺ ćrdckébcn az aján|ĺttevőktől tclvilágosítást
kéĺni. A hiánypótlás és fclvilágosítás kérésĺc vonatkozô szabáĺlył>kŃ a Kbt' 71. $-a
taftĺlmazza.

8 5. NĺinĺJaddi5 amíg bámc\' ajánlattevő számátĺ hiányp<itlásľa vagy felvilágosítás nyúitásáĺa
hatáĺidő van fĺllyalnatban, az Ąánlattcvő pótolhat o\'an hiányokat, amelyckĺe nôzye zz
ajánlatkéĺĺi ncm lrívtĺ ŕel hiáĺrypótlásra.

9. ELŐZETESVITARENDEZÉS

9.1. 
^ 

Kbt' 80. $ (1) bckczdćsc szerinti előzctes vitarendczósi kćtelmct az Ąáĺlĺttćtcli fclhívás 1.
pontiában, a lcbonyolító szcÍveŻctkćnt mcgicliilt kapcsolattartási címtc kcll beĺryírjtani.

10. A szERzCiDÉs MEGKoTÉSE És TELJESÍTÉSE

1() 1. ll'redmćnycs ktizbcszcĺzćsi cljárás alapján a szeĺztidést a nycÍtcs sŻcťvcŻcttcl (szcrnćllye) _

kĺizös ajánlattćtcl csctćn a ĺlycftcs szcrvczctckkcl (szcmćlyekkc) _ kcll írásban mcgkilhi a
kijz'bcszenéslcliíĺásbĺrn kiizŕilt véglegcs fcltótclck, szctződćstctvczct ćs ĺiánlĺt tĺrrtĺrlmának
rncgfclclĺicn.

l02. l\ szctződésnek tartalĺnaznia kc]l - zz e|játis során alkalmazott éĺtókclósi sŻcmpontÍa
tckilrtettcl _ a ĺrycťtes Ąilť.at azon elcmcit, amelyck ćĺtékclésrc kcrültck.

lO'3 l\z ĺiáĺllaĺlk clbiĺálásáĺĺjl sz<jlĺi íĺásbcli összcgezésnck ĺz' rjíĺ|attcv(lk rćszćĺc töĺtćnt
mcgktil<Jésc napjáto| a ĺrycrtcs ajánlattcvó ćs a tnásodik lcgkcdvczĺ1bb ajánlatot fta
Ajánlatkćrő hiĺdetťtt ĺnásodik lrclyczcttc) tctt aiánlxttcvő ajánlati kőtöttségc ttlvábbi harminc
ĺrappal mcglrosszabboĺlik.

IO4. 
^'.;\jánlatkćĺĺi 

a Kbt.136 $ (1) bckezĺJćsc alapján kötclcs szcrződćscs fcltétclkćnt clĺ1írni,
hogy a nyeĺtcs a!ánlattcvó:
. ncm fizetlrct, illetve szímolhat al ĺ szctződós tcljesítćsćvcl összcfüggćsbcn olyĺn

költsógckct' mclyck ĺ ó2' $ (1) bckczdés k) pont ka)_kb) alpontja szcĺinti fcltćtclcknck
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nem megfelclő táĺsaság tekintetében meriiĺnek fel, és amelyek a nyeÍtes aiánlattevĺi
adóköteles jövedelméĺrek csökkeĺrtésére alkalmasak;

o a szerződés teliesítésének teljes iĺlőtaĺtama alatt tulajdonosi szeĺkczctét az ajánl.atk&ő
szátnína ĺnegisrnethetővé teszi ós a Kbt. 143. $ (3) bekezdćse szcĺiĺlti, alábbiakban
részletezett üg'letekĺől az ajánlatkórót haladéktalaĺrul éĺtesíti.

10.5' AKbt.143.$(3)bekezdésĺlap1íĺĺzrjánlatkéĺőkéntszeĺződőféliogosultésegybenkötcles
a szerzódést felmondani _ ha sziiLksóges olyaĺ határidővel, aĺnely lehetóvé teszi, hogy a

szefŻődéssel érintett feladata ellátásáról goĺrdoskodni tudjon - ha:

. a n)'eÍtes ĺjánlattevőben közvetetten vagy közvetlenü| Z1o/o-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szeĺez valaĺne|y olyan iogi szemé|y vagy' személyes joga szerint iogképcs
sŻeŕveŻet' amcly tekintetébcn fennáll 

^z 
62. s (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában

meghatáĺozom feltćtcl;
. a n)'eÍtcs aján]'Ńtelő közvctettelr vagy közvetlenii| 25o/o-ot meghaladó tulajdoni

részesedést szeĺezvalĺmcly olyall jogi szeĺnć'lybcn vagy személyes ioga szeđnt jogképes
szeÍveŻetben' amelľ tcki'rtctćbcn fcnnáll a ó2. $ (ĺ) bckezdés k) pont kb) alpoĺrtjábĺn
meghĺtáĺĺ-lzott vnlĺmcly feltćtel'

Jelen pontban ernlített felmondís csetén a n)'cÍtes ojínlĺttevő a szcĺződés megszűnése elótt
máĺ teljesítctt szolgáltatás szeĺződésszcrű pénzbcli ellenórtćkćĺe iogosult.

l0.ó' 1\ Kbt. 136. $ (2) bckezdésc alĺpján ĺ külfĺ'ldi adóilletőségri nyertes ajáĺlattevő köteles a

szeĺződéslrez aĺn' v<nttkoz(: meglratalmĺzóst csatolni' hogy ĺz illetősćge szcrinti
adóhatósńgtól a mĺgyaÍ ĺdóhatósíg kłjzvetlenül beszeĺezhet a nyeÍtes ajánlattevőĺe
vonatkozó adatokat az oĺszá'gok kőztitti j ogsegély igénybevétele nélkül.

l07. A közbeszetzési szevődést aközbeszeué'si e|,fttás z|apjáĺ nyertcs aiáo'lattevőkónt szerződő
fćlnck, illewe kĺizĺisen ĺ1ínlĺtot tevőkĺrek kcll tcljcsítc'nic.

1L TÁJÉKozTATÁsĺ ľvÚ;rÓ SZERYEK:

ll.1 A Kbt' 73. $ (4) bekezdés alzp1áĺ a Kbt. 73. $ (1) bekezdćs e) pootja alapiáll étvéoytelerr az
ajánlrt különöscn, ha nenr fclcl rncg azoknak a ki)rnyczewćdeltni, szociílis és rnwrkaiogi
ktivctclĺnćĺryclĺlck, aĺnclycket a jogszabályok vagy ktitclczőcn alkalmazanĺló kollcktív
szuződés, illctve a Kbt. 4. me|'lékletben fclsotolt köĺnyczeľvédelm'i, szociális és munkajĺryi
rcnĺlclkczésck írĺrak elő. .Ą Közbcszcrzési Flatĺisíg - a ŕoglalkoztatáspolitikáćrt felelós
minisztcr íltĺl mindcn ćvben ĺcndclkczésórc bocsátott adrtszolgáltĺtís ĺlĺpján - tíjékoztatĺíst
r.cszkozzć' honlapján a Magyaroĺszígĺln cgycs ígazatokban alkalrnazaĺĺló kötclcző legkiscbb
rnunkabćrtől.

l1.2 A Kbt' 73. $ (5) bekezdćs alapjíĺ ĺz' Aiáĺrlatkérő a kłizbcszcľzćsi dokrľncĺltumokbaĺr
tájékoztatáskónt közli azoknak a szeĺvezetcknek a ncvóg amclycktól az ĺjäĺlattcvő
táićkoztĺtíst kĺphĺt a Kbt. 73. $ (4) bckcz<lós szctitll:l a'zon kŕivetclĺnényckĺól, amclycknck a

teljcsítós során ĺncg kcll fc]clni. Az r\iánlatkétŕí a Kbt. 73. $ (.ł) bckczdésbcn foglaltakĺa
tckitrtcttel ncĺn kötclcs a közbcszcrzési cliáĺásban ki.ilön információk feltüntetćsét előfuni a'l
ajánlatban, cslk azr cllalőĺzi,hogy ĺz ajánlatban fcltiirrtctett információk ĺrem molrdaĺrak_c
ellent l Kbt. 73. $ (4) bekczdós szcrinti kövctclmónycknek.

országos Tisztifőorvosi Hivatal
Székhely: 1097 Budapcst, Albeĺt Flóĺián ŕrt 2_ó.

Lcvclczési cinl:1437 Budapcst, PĹ 839.
' ľ c|': +36-1,'Ę 6-1 1'0o

Fĺx: +36-1'-476-1390
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Honlap: www.antsz.hu

Koľmányhivatal Foglďkoztatási Főogz ési osztáĘa
Á terĺiletileg illetékes 6ueÍv tes oldal,
eléľhetősé g/Munkavédelmi feliigyelćís
Székhely: 1036 Budapest, Váĺadi u. 15.
Levelezési cím: 1438 Budapest Pf. 520.
Tel.: +36-1- 216-290'1., +36-1- 323-3600
Fĺx: +36-1- 323-3602
Honlap: wwwommf.hu

Magyar Bányászati és Ftildtani Szolgálat
Székhely: 1145 Bp' Columbus u.77-23'
Honhp: http: / /mbfsz.gov.hu/

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Székhely: 1054 Budapest, Szécheĺý u' 2.
T el.: +36-7-428-5100 Gék szím: +36-lĺ0-42-42-42)
Fax: +36-7-428-5382
A teĺĺiĺetileg illetékes ĺegionális igazgatóságok elérhetősége a www.nav.Eov.hu inteĺnet-címen
található.

Egyenlő Bánásmĺíd Hatóság
Székhely: 1013 Budapest, Kĺisztina kĺt. 39/B.
T e| : + 3 6 -7 -7 9 5 -297 5 (zoldszám: + 3ó_ 80-203 -93 9)
Fax: +3ó-1-795-07ó0
Postafiók: 1539 Budapesq Pf. 672
e-mail: ebh@eryenlobaĺlasmod.hu
EBH Hatósági ésJogi Főosztály
E'lőzetes telefonos beielentkezés: +36-7 -7 9 5-297 5, hétfő 9.00-1 ó.oo
Honlap: lrtĘ: / /urwwegyenlobanasmod.lru

Oĺszágos Kömyezewédelmí és TermészetvédelÍni Főfelügyelőség
Székhely: 101ó Budapest, Mészátos u.58/a'
Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.: ó75'
Tel.: +36-1-224-9700
Fu<: +36-1.-224-9763
Honlap: lrtĘ: / /wwwoĺsza€|oszoldlratosag'€lov.hu/

Fłildművelésügyi Minisztérium
Székhely: 1055 Budapest, Kossutlr Lajos tér 11.
Tel.: +36-1-795-2000
Fax: +36-1.-795-0200
E-mail: info(2fm.sov.hu

Emberi Erőforĺáeok Minísztériuma
Szociális Ügyekért és Társadalmi FelzáłkózáséttFelelős Á[amtitkíĺság
Székhely: 1055 Budapest, Szrlay utca 10-14'
Tel: +36-7-795-7200
E-mail: info@eĺnmi'gov.hu
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1. számú melléklet

TARTALoM- És lnłr;ocvzÉK Äz AJÁNIÁTHoZ csAToIÁND o Inłror

Taĺtalomjcgyzék (fcdőlapot vagy fclolvasólapot követőeĺr) (1. sz' nlelléklet)

Ficlolvĺsólap a Kbt. óó. $ (5) bekezdćsc a|ĺ1>1ĺn (2' sz. mellćklet)

Ájánlati n1"ilĺrtkĺlzĺt fiiggclóke (3. sz. mclléklct)

Áiáolati ár borrtása tcljcs kłjrűcĺr bcátazva ćs cógszcĺűeĺr aláírva

Nyilatkozat a kizárĺi okok feĺrĺl ĺlcm állásáĺól (9. sz. mcllćklct)
t
(

']ĺtókclćsi szcmpon toklroz
13. sz. mcllćklet)

Nyi'latkozat a kcrctmegállapodás
dokunrcntuĺnĺlk éĺtókclós kłjrćbcn
(opcionális)

TKozÁsÁBÁN

Szakcmbcr ĺcndclkczćsrc állási nyilatkozata (15. sz. ĺncllćklct)
Sza]<ctnbcrck szakrnai tinćlctra:pł ĺ>lyall rćszlctczcttsóggcl, hogy abból az ćĺtćkclćsi
sŻcmp()ntÍa vĺllratkozó rncgajánlís egyéttclrnűen cllenóĺizhctő lcgycn (1ó. sz.
mc|lćklct) - adott esetben' ha a 14. sz. melléklet szerinti nýIatkozat nem keĺiil
benvúitásĺa

(1.-3.) kapcsolódĺj szĺrkembcrckĺc vĺ>ĺratkozó ĺryilatkozat

Aiánlattótcli nyilatkozat a l(bt. óó. $ (2) bckczdésc alapińn (4. sz. mcllólrlct)

Nyilatkozat a Kbt. 6ó. $ (4) bckezĺĺésc alapián (5' sz' ĺncllćklct)

Nyilatkozat a'l' zrlvállalkozőktťtl a T(bt. 6ó. $ (6) bckczĺlósc alapján (ó. sz' mcllćklct)

lncgkłitćsćÍc iráĺlprló eljárásbaĺ bcn1ujtĺ-ltt
tĺiĺtćnő figycleĺnbcvótclćtől (1-ł. sz. ĺncllćklct)

^z 
AJÁNI'ATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ELCiÍRT

NYIIÁTKoZAToĘ IGAzotÁsoK
Ajáĺrlattcv<ĺ, az alkalĺnasság igazolásábl bcvoĺlt (kapacitást n1łljtĺi) gĺzĺlrsági szcĺcplti
cćgjcgyzósĺe j<lgosult, ajánlatbao csat()lt n)'ilírtk()Żatot, dol(umcntunot ĺrlÁírĺi
kćpvisclőjćnck aláírási címpéldánya vaAy aláíĺás mintáia.

Ä cógkivĺ>natbĺll ĺrcm szcrcplłi kł)tclczcttsćgvállĺlĺjk csctćbcn a cégjc51.zćstc jĺ;gostrlt
szcmólytííl sz,áttnazó, a1illl.at alikó'sáĺa yĺ>natkoző (a ĺncghatalĺnazott aláiĺását is
raĺtalrnazĺi) íĺ'ásĺls meghatalmazás tcljcs bizĺlnyítćl cĺcjű ĺnagíĺrĺ;kiratba foglalva
(a<lott esctbcĺr)

olĺlĺrlszám

K(izi)s ajánlattcvői mcgíllaptlĺlás

Nyilatkozat a mriszaki mcgolĺlńsĺa vtlĺratkĺlzĺian (1 1. sz mcllćklct)
Nyilatkozat a Kbt. l34. $ (5) bckczclćs szcľjĺt az cltilcg igónylćsc csctćlr väló
cljáĺísrcndĺől, a tcljcsítćsi bizĺlsítók ćs jĺitállási biztosítók ĺcĺrdclkczćstc bocsításáĺól
(12. sz. mcllćklct)

Nyilatl<ozat változásbcjcgyzćsről (10. száĺnír rncllóklct)

Nyilatkozĺt fclclőssćgbiztosításĺĺil (7-8. sz. rncllćklct)

Nyilatkozat clcktroĺrikus a'dat1l<>rĺJĺ>zć> taĺtłllrláĺĺil (17. sz' nlcllóklct)

EGYEB
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Nyilatkozat a tervek felhasznĺílási iogínak átĺ,ahápäsfuó| (18. sz' melléklet)

Az Ąíĺlzthoz csatolni kell a papíÍ alapú példány képolvasó készi.i'lékkel késziiLlt CD-
ĺe vagy D\rD_ĺe vagy pendĺive_ĺa íĺt 1 db elektĺorrikus példfulyát!

lszl'BĺlTITKoT TÁRTÁLMÁZÓ nĺtox (ADoTT EsETBEN)
(Opciondlis)

Áz iizleti titkot taĺtalrnazó, elkiilłjnített irathoz aiánlettevó iÍldokolást köteles csatolni,
amelyben ĺészletesen alátámasztja, hogy az adottinÍoĺmíciővagy adat nyilvánosságĺa
hoz*ala miéĺt és milyen módon okoznĺ szimara aĺánytalul sérelmet [Kbt. 44. $ (1)

bekezdés]'

Az AJÁNLATTEVCi ÁLTAL BEcsAToLNI KrvÁNT
DOKUMENTUMOK (ÁDOTT ESETBEľ$ (opcioĺá lił)

Az ď,1íĺlĺt minden olyan oldalít, amĄen - ĺz ĺjfuiat beadísĺ előtt - módosítíst hajtottak vé1ye, az adott
dokumentuĺnot aláÍró személy(ek)nek a módosításnál is kézieggyel ke'll ellátni.

önálló
melléklet

ben
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2. számú melléldet

FELoLvÁsÓIáP

a,łłállallazási gzeĺződés keretében a 
'Belvĺzcsatotnák 

feilesztése és rekonstrukcióia II''' :

KEHoP'1.3.0-$'mtl-000n azonosĺtószámú pĺoiekt során teĺvezési és kivitelezěsi : '

muĺkák megvalósítása

tárgyú közbeszerzési eljáĺásban

A számszerrisíthető adĹtok, amelyek az éĺtékelési sŻempontok ďĺpjín éĺtékelésre keriilnek:

t, M/2'1' ponürak megfetelő szakember
t.paszralata (db)

2. M/2,2. pontnak
trpasztalata (db)

3. M/2,3. pontnak megfelelő szakember
tapasztalata (db)

4' Egyłisszegťĺ ajánlatí ár (nettó
(taÍtalékkeÍe tet íem t^ftaalm^zz^)

megfelelő szakember

Kelt: He!, éu/bóną/ĺą

I Kiiziis ajánlattevók ese téo r'almemyi, a konzorcimbm részt ver'ó A jánlattevó nevének és széklrelyének fcltĺintetése
szĺikséges a konzoÍcim neve mellett

11/31
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3. számú melléklet

AJÁNIÁTI I\IYILAT KozAT FÜGGELÉIG

a 
'rVállalkozási 

szerződés keretében a ,,Belvízcsatotnák feilesztése és ĺekonsttukciója II.''
KEHoP-1.3.0-15-201? -00017 azonosítószámú proiekt során tervezési és kivitelezési

munkák megvalósítása FIDIC Sáĺga Könyv szerint - Heiőki'iĺti szivattyútelep

Megncvezés:

lvÍcgĺenĺlelĺí mc1yrcvezésc ćs cíĺne

\'állalkozĺi mc5mevczésc ćs címc

IvÍérnłik megncvezósc és címc

táĺgyú közbeszerzési eljáĺásban

Á|cikkely (Szcĺztidćscs Fcltćtelck)

lvIcgvalŕlsítás iĺ]ótaĺtarna

|ótállási i<lószak

L']lcktronikus kornĺntmikíció
rcndszeĺei

Nĺćrtćkadĺi jog

Alcikkelv:
1'.1' '2'2 ć's

1.3

NIćrtókadti nyclv
ĺ(omĺnrrnikíciĺi n1'clvc

1'.1,.2.3 ós

1.3

.l\'l'cl jcsítćsi Bizrcsítćk łisszcgc

l'1'2.4 és

r.3

Adat:

l\ ] ótńllási Igényck Tcljcsítósórc

Kikajtłitt Biztosítćk összcgc

oĺszágos Vízügyi llőigĺzgatóság
1012 Budapest, Máĺvány u. 1/D.

L1.3.3

1.1.3.1

l3

llcnĺlcs munkaidő

1.4

20 hónao

Késcdclĺni kiitbóf móÍtćkc

14

3ó hónap

ĺ(ćsc<lclmi ki;tbćr ŕJsszcgónck fclső

hatáľa

1.4

T'clefax, elcktronikus ćpítési napló

4-2

lrĺcghiúsulási kötbćr

A Magyaĺország tcĺüIctón órvénybcn lévő

iog;zabályok

l\z L.)lólcg tcljcs ĺnćĺtćkc
(a Szcĺző<lćscs Ár clszálnolhaĺi
rćszćĺrck rnax 50 oń_a)

Ntaqvxr

Ivĺaqyĺrt

r\ Szcľz<itlćscs ĺ\t 5 o/o-a olyan

pćĺrzĺrcĺnbclr' ahogyaĺr a Szcĺzóĺ]óscs Ár
fizctcndŕí

ó.5

/\ltalán()s jćltállás idĺíszakáĺa a Szcrződéses

i\, 5,/,-^

8.7. ćs 14.15 (b)

8.7

l\ nornrál murkaiĺlĺ]t a \/állĺlkozó
hatáĺoz'l,a ĺncg a Külł)nös llcltćtclckben
tćsl]rctc'rctt korlátozások

figyclcmbcvótclćvcl

14

Ą Szcľzŕjĺléscs Aĺ 0,5o/o-a llapollta

2

l\ Szctzĺiclćscs i\ĺ 10 %-a

l\ Szcĺződóscs Ar 25 oÁ-a

l\ Szcĺzĺjĺlćscs Äľ clszíĺnollratĺl
ĺćszćĺrck -.'.'.'.'......''.ý7o-a r>lyaĺr

pćnzncnrbcn, ahĺrgyan a Szcrzőĺlćs
I]lfr>gadott \rósiisszcuc fizctcndĺí
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Megnevezési
Kifizetés pénzneme

Biztosítás benyúitásának határideie:

(a) a biztosítás megkötésének
igĺzolísa
(b) a vonatkozó köwények

Haĺmadik fél biztosítás minimáüs
összege

AIciľkelv:
t4.75

Döntőbizottság tag|ainak szárna

Döntőbĺzottság tag|átak kinevezése

fta nem egyetéÍtésen ďĺpul)

18.1

Adat:

l E.1

Keltezés; He!, ,ĺv/ hĺhlą/ ĺap

magyaĺ foĺint

szerződéskötés idóporrtjáig kell igazolĺri'

183

szeĺződéskötés időoontiáis kell isazolni
mirrimum 50.000.000'_HUF/év és

minimum 25.000. 000,-

FlUF/káĺesemélryerrkéĺrt All Risks

đpusú felelősségbiztosítás,
minimum 30'000.000'-HUF/év és

minimum 15.000. 000,-

F[UF/káteseményenként te:vezői
felelósségbiztosítás

20.2

20.3

nem keĺiil alkaltnazásra

nem keĺül alkalmazásĺa

(cégiegyzésre jogosult vagy szabál1'52g1|igrr

mep|ratalmazott képviselő aláíĺása)
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4. szárnűmelléklet

AJÁNhTTÉTELI NYIIÁTKoZAT'

a Kbt. 66. $ (2) bekezdése alapián

a ,,Vállalkozási szerződés keretében a ,,Belvízcsatornák feilesztése és rekonstrukciója II.''
KEHoP-1.3.0-15-2017-00017 azonosítószámú proiekt soÍán teÍvezési és kivitelezési

munkfü megvalósítása

táĺgyú közbeszerzési eljárásban3

'Ąlulírott
(szćkhcly: .'....''..'..'...') .. (kepuifthti jo3kiir/titallls nlegneue4itĄ az tftnhttćtcli
felhívásban ćs a kapcsolócló dokuĺncĺrtáciĺibaĺr foglalt valametrtry'i fĺlĺmai ćs taĺtalmi kovctclĺnéĺry,
utasítís, kikötćs ćs műszaki leírás gtmdos áttekiĺtćsc után

az a'lábbi nyilatkozatot tesszük:

1. Ivĺegvizsgáltuk és fenntaĺtás vagy koĺlátozás nólkül clfogadiuk a fent lrivatkĺrzott ktizbeszcĺzósi
cljíľás ajánlĺttétcli fclhĺvísának ćs ĺlokumcntáciĺijánĺk feltćtclcit. Kijclcntiiił<, bog1' arncnnyibcn
mint n)'cÍtcs ajánlattcvő kiválasŻtásÍa kcÍiiłiink, az aiánlattétcli Fclbívásban ós dĺlkuĺncntáciĺibaĺr
ŕoglalt fcladatokat az ajánlatunkban mcglratározott díjéÍt szefződésszcĺlieĺr tcljcsítjük.

ElfogaĺJjuk, hĺrgy aĺncĺrnyibcĺr olyan kitćtclt tcttünk aiánlatunkban, ami cllcntćtbcn van az

aiánlrttćtcli fclhivással vagy ĺlol<urncntációval, vagy azĺlk báĺmcly fc'ltćtclćvcl, a|<kor az'

ajánlatuĺtk ćĺvćĺrytclcn.

ĺ\z zilĺ|at bcnyújtásával kijclcntjůk, ho1;y amcnnyibcn nycÍtcs aiánlattcvŕínck nyilvánítanak
bennülrkct, akkĺlr a szcrzíjdćst ĺncgkł)tjiiLk, ćs a szcĺződóst tcljcsítjiik zr. z'1inlĺttćtcli ŕelhívásban

és dtlkumcn táciĺiban, valalnint az ajáĺrlaturkbarl lcfcktctcttck szcĺn t.

'l-udatában vagyunl< annak, lrogy kózös ajánlat csctćn aki)z(iscn ajánlatot tcvők szcmćlyc ĺrctn
vílltozllat scm a kijzbcszcĺzési cljáĺás, scĺn az aĺrnak alapjáĺr mcgkŕitijtt szctződós tcljcsítćsc
sĺrĺán. Änntk is rudatńban vagyunk, htlgy a ktiztis ajáĺtlattevők cgyctcmlcgcscrr fclclŕísck miĺld
a kilzbcszctzćsi cljĺi.tás, minĺl az atlĺrak crc<lĺnónyckćnt mcgkłitt)tt szcrződćs tcljcsítćsc sotíĺr.

Nyilĺtkozrrnlĺ, hogy ĺmcnnyibcn nycÍtcs ĺrjánlĺttcvőnck nyilváĺítanĺk bcnniinkct, ĺkkĺlĺ ĺ
szctződćs tcljcsítósc soĺín ĺ vízi lćtcsítményclĺ kivitclczćsćĺc (is) kitcricdő NĺSZ l')N Is()
1 4001:2004 rcndszcľszĺrbvány szcľinti körn1'czctir'ány'ítási ĺcndszcr szcrin ti tanírsírvín1't ós }ĺSZ
1 iN ISC) 9001:2009 rcndszcĺszabvíny szcĺinti minĺlsćgiĺányítási tanúsítványt' vĺlanirlt az ivĺSZ
28001:2008 (BS ()t ÍSl\S 18001:2007) rcnclszcľszabváni' szcrinti mtulkahclyi cgószsćgvóĺlclcm
ćs bizĺĺrsági iľányítási ĺcĺrclszcr szcriĺrti taĺrúsíwínyt vagy az litrrĺipai Uniĺi ĺnís tagállalnábĺil
szíttnaző, a fcntickkcl cgycnćĺtćkű tanúsírványĺ;kat fogjuk alkĺlnrazni ćs lcgkćsőbb ĺ
szcĺződćskłitćs iĺJőpontiárĺ a fcnt nlcgjclölt tanúsíwányokkal, vagy azokkĺl cgycĺlćrtókű
ĺen<lclkczni fogunk ćs l szctződć's tcljcsítćsćt azĺll<ĺrĺk ĺncgfclclócn vtgezzí\k.

lnint a .''..''..' zjáĺiattcvő

r ĺ(ŕizós ajánlnnćtcl csctćn czt a n\'ilatkllzatot r'alĺlncnnyi ajánlĺrtcl.ő saját maga tclĺintcrćbcĺ kijtc]cs a]íírni
3 A nyilatl<rlzat cľcdcri aláírt pćldán1'át kc|l az ajánlarlroz csatollliI
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Ka|t: He!,, áu/ bĺillĺlp/ĺulp

cćg.zctű aláíľás

ts /31



5. számú melléklet

NYILATKozAT

a Kbt.66. s (4) bekezdése a|apiá'na

Älulírott [néuJ mnt ĺ(z) [cégnév szélrheĘ ĺjńnlĺrttevő cégiegyzésĺe/kĺitelezettségĺ'állĺrlísĺa
jogosult képviselőie a Kbt' ó0. $ (5) bekezdésében íoglaltaknak megfelelóen ezennel felelősségem
tudatábaĺr

nyilatkozom

a ,rVállalkozási szetzőďés keretében a ,rBelvízcsatoĺnák fejlesztése és tekonstrukcióia II'''
KEHOP-1.3'0-15-20?-000L7 azonosítószámri projekt sotán tervezési és kivitelezési
mmkák megvalósítása FIDIC Sátga Kiinyv szerint - Heiőkiiĺti szivattyritelep

a) nem t^ÍtoŻik 
^ 

kis- és középvállalkozásokĺól, Eeilődésiik támogatásáĺól szóló tötvény lratálya
atá. 

5

b) " kis- és középvállalkozásokróI, fejlődésii,k támogatásától szóló töfvétry szeÍint
miktovállalkozásrlak / kisvállalkozásĺak / középvállalkozíslrakó minősiil.

Kelt: He!, éu/b,ímP/ruP

közbeszerzési eliáĺńsbĺn. hopv cé

. Kcizös aiánlattétel esetén czt a nyilatkozatot valanrennyi aiánlattcvó saját nlaga tckintetében köteles aláírni
5 Megfele'ló aláhúzaldól
6 Mcgfeleló aláhúzardól

t6/3t

cég;zeĺűal,ákís



6. számú melléIdet

A Kbt. 66. $ (6) bekezdése szerinti nyilatkozat7

a r$állall<ozásiazetződés keretében a r'Belvízcsatornák feilesztése és ĺekonstrukcióia II.'' :

KEHoP-1.3.0-1/j.-mlJ-000íĺl azonosítószámú pro|ekt soÍán teÍvezégi és kivitelezési
munkák megvalósítása

táľgyi kiizbeszerzési eliárásban

Alulírott mint a '......... ĺiän|attevő
(szélóďy: . ..''.... .'..) ln negneueąíse) ĺz zilínlattéte|ll
felhívásbĺr és a kapcsolóđó dokumentác foĺmđ és tartalmi követelmény'
utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos

az a|ábbi nyilatkozatot tessz{ĺk:

1. Nyilatkozuĺrkaközbeszerzésektőlszóló2015.évicxIIII.tłitvényóó.$(6)bekezdésa)porltja
alapján' hogy a közbeszerzés tĄtgyának az alábbiakban meghatáĺozott tészeivel
összeĘgésben alvíllalkozóval szeĺződést kötiiLrrk:

2. Nyilatkozunk a közbeszeĺzésektől szóló 2015. évi C)(LIII. töÍvény 6ó. $ (6) bekezdés b) pontja
alapiín, hogy ĺ szetződés teliesítéséhez n ĺjínlĺt benyújtásakoĺ már ismeĺi alábbi
alváüalkozófta)t kívániuk igénybe venni, feltiiĺrtewe az alvíl|a1koző(<) mellett a közbeszeĺzés
tfugyänak azon részét is, ameýnek teliesítésében a megieltilt alvállalkozó kijzremliktjdik:

KelE HeÚ, éu/ hiít'ap/ nap

7 Kózös ajńnlanétel esetén ezt a nyilítkozatot mlamennf ajínlattcr'ó sajít maga tekintetében kötelcs ďíirní
l Munkĺnernek/feladatok

17 /31

cégszerri aláíĺás



7' szänűmelléldet

I{YIIÁTKoZÁT FELELŐssÉGBIzTosÍTÁs voNÁTKozĺsÁBAN

a 522/2015. $. 30) Koĺln. rendelet 26' $-a alapjál

a ,'Vállalkozási szeĺződés keretében a ,,Belvízcsatornák feilesztése és rekonstrukciója II.''
KEHoP-1.3.0-75-20Ĺ7-00ot7 azonosítószámú projekt soĺán tervezési és kiütelezési

munkák megvalósítása

tárgyú közbeszerzési eliárásban

.Ąlulírott

dokumentáciĺibaĺr foglalt valamennyi forrnĺri ćs taĺtallni kövctclmćny, utasítás, kiltötés
leírás gondos áttekintése után

(kp"iftleti jĺgkijr/ĺitalas nqneue1álĄ ĺz eljíĺíst megilrdítti ŕelhivásban és a

az aLábbi nyilatkozatot tessŻiik:

Nyeĺtességünk csctéĺ ĺ fcnti kłjzbcszcrzćsi eliáĺís vülatkoŻásában lcgkésőbb ĺ szeĺz(>ĺ]ôs

mesl(ötćsónck iĺlcićrc telies kiinĺ íAll risks) tíousú kivitelezői íéoítésĹszeĺelési)
felelősségbiztosítási szeĺződést fogunk kí)tni legalább 50.000.000, -Ft/év, uaz, őoeĺlmillió
forirlt/év és legalább 25.000.000, -Ft' zzaz huszolrötmillió íorirlt/kár mćĺtékćig

vLEy'

Nycťtcsségtink csctén a fcnti kijzbeszctzési cljáĺás vorlatktlzásában lcgkćsĺ3bb a szcĺzőĺlćs
nlcgkötćsćnck idc|ćrc a mcglćvő telies könĺ (All risks) tíousú kiütelezői (építésĹszerelési)
felelősségbiztosításunkat kitcrjcsztjtil< ĺ fcnti kiizbcszcrzćsi cljárás cĺedmćĺr1'ckćnt mcgl<ötósrc

kcrülő szcĺződćsĺc lcgalább 50.000.000, -|ttf ćv, azĺz tjtvcoĺnilliŕl forint/ćv ćs lcgalább 25'000.000,

-Íł t, azaz' huszoniitmillió tĺlĺtĺt /káĺ ĺnćrtćkóig.

'l'u<lolrlásul vcsszük, hogy ĺrycĺtcssćgiiĺrk csctćĺr a fclclŕíssćgbiztosítás ćrvényessćgót a szcrződósbcrr
tógl.itctt iĺlőtaĺtamig fcrurtaĺtjuk, valarnint a fclclĺíssćgbiztosítási szerzódós rncgkötésćnck vĺgy
kitcĺjcsztćsćnck elĺnatadása a szcrzőĺlćskĺjtéstől val<i visszalépćsnck minłjsůl a Kbt' 131. $ (-ĺ)

bckczĺlésc alapján, ĺnclynck kövctkcztćbcn a rnásodik lcgkcdvczŕíbb ajáĺllatot tcvővel kĺithcti rncg
l\jánlatkćĺŕí a szctzóĺlćst.

I{e|t: He!,, él/hőĺap/ nap

...', ĺniĺrt a ..........'.......... ajínlattevĺi (szókhcly: ............)
kapcsolĺidó
ćs ĺnűszaki

\ ncm kír'ánt sziirrcgrćsz tŕjrlcndŕi vagy a kíl'iínt szövcgrćsz aláhúzandó

18/31

cógszcďl iliiĺás



8. számú melléklet

NYIIÁTKoZAT FELELóssÉGBIzTosÍTÁs voNATKozÁslłBAN

a 322/2015. (X' 30) Kotm' rendelct 11. $-a alapján

a ,,Vállalkozási szetződés keretében a ,,Belvízcsatornák feilesztése és rekonstrukciója II.''
IGHoP_1.3.0-15-20ý-000n azoíroaítósŻámú proiekt sotán teĺvezési és kivitelezési

munkák megvalósítása

táĺgyú közbeszerzési eljárásban

Alulirott

Gépnse hti jĺ&kiir/ titalłs negne ue4ćsĄ

dokumcntációban foglalt valamennyi foĺĺnai és
lcíĺás gondos áttekiĺtćsc után

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

ozásában lcgkésőbb a szetződćs
t fogurk kötlli lcgalább 30.000.000,
řtt/káteseĺnćny, 

^z^Ż 
tiac1lőtflilliő

vagl'lo

esctén x fcnti kijz ésóbb a szctzódós
idcjćte a meglćvĺ5 itcrjesztjiiĺ< a fe rrti
ljírás credménycként 30.000.000, _ Ftlév,

az.az hĺttincmillió forint/év ós lcgalább 15.000'000,- Ft/káĺcscmény, ulz tiz'eni)willlő
forilrt/kárcscrnćny mćrtćkéig

íclclĺ!ssógbiztosítís éĺvéĺrycssćgét a szctzőĺlésbcn
clĺissćgbizĺlsítísi szcrződćs mcgkötésónck vĺgy
való visszalćpćsnek lninĺjstił a t<bt. 131. $ (.+)

ĺldik lcgkcĺJvczőbb ajárllatot tcvóvcl kötheti mcg

Kclt: He!1, éa / hĺittłp / nap

.,, mtnt a

az el1fuíst megiĺrdító felhívásban és a kapcsolódti
taÍtalmi követelmény, utasitás, kikötós és műszaki

ajánlattevő (székhcly: . . ' . ' . . . . . . . . . . . . .)

L0 A ncm kil'ánt szŕivcgrćsz tŕiĺlcndó r'agy a kír'ánt szövcg rćsz a]álljzandő,

Le/31

cćgszetű aláírás



9' számú melléldet

NYILATKoZAT A IqzÁRÓ oKoKRoL''

a rrVállalkozási szerződés keretében a ,rBelvízcsatornák feilesztése és rekonstrukcióia II'''
KEHOP-1.3.0-75-20I| -00017 azonosítőszámú projekt során tervezési és kivitelezési

munkák megvalósítása

tátgyri közbeszeĺzési eliárásban

Alulíĺott

felhívásban és dokumentációban foglaltak alapján nyilatkozom, hogy a keĺetmeg'állapodásos eliáĺás

első ĺésze óta neĺn következtek be veliink, illetve ĺz ďvállalkozóinkkal / kapacitást nyúitó

szeĺvezetiinkkel szemben a keĺetmeg'állapodásos eljáĺás 1. részében előĺĺt kizátó okok.

Kelt: Hely, éu/ hőna!/ nap

(kĘuiłelłijogkłir/ titĺłtłs negnueąéłe) cég|egyzésĺe jogosult képviselője - ĺz ĺiäĺlattéteh
murt a

cégszeĺi aláíĺás

lt Kcizös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot l'alamennyi ajánlanevó saját maga tekintetćbcn kŕjteles aláíĺni.
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10' számú melléklet

NYILATKoZAT vÁr,ľozÁsľnJEcYzÉsRlL

a r$Łllal|łozásiezetzijdés keretében a rrBelvízcsatotnákfeilesztéee ée tekonstrukcióia II'''
KEHoP-l.3.0-l5-20tl-0001? azonosítószámrĺ ptojekt során teĺvezési és kivitelezési

munkák megvalósítása

tárgyú kilzbeszeĺzési eljárásban

nyilatkozom

hogy Társasígunk vonatkozísában nincsen foĘmatban víltozásbejegyzési el|áĺás.|,

Ke/i; Hcb, íu/hőrą/ną

nąleue7úe) cégiegyzésĺe logosult képviselőie ezennel
ĄánlŃtevő(székhely: ....... . ..)

Ämennyiben ajánlattevóvel szembeĺ r'agy kiizös ajánlattétel csetćll bármely ajánlattevővcl szemben
r'áltozásbejegyzési eljárás vm folymatbm a jelerr lyilatkozat lrc'lyctt csatolarrdót az ajánlancvóft) vonatkozásábar
a cégbírósághoz ben1ijtott változásbejegyzési kćrelcnr és az annalĺ érkczéséĺól a cégbíróság ätal nregkĹildŕia
iguolás.

2t/31

cégszeďtalákás



11. számú melléldet

AIÁNIÁTTEVŐr rĺyr lłr xozłt
A vÁIÁszToľŤ ĺłŰszłru MEGoLDÁSRA voNATKozÓÁN

Alulíĺott
(kĺlpuiłelłi jrykłjr/titłhĺ negĺeucęĄ céglegyzésĺe jogosult képviselője ezennel

ťelelósségem tudatában

nyilatkozom

a 
''Vállalkozási 

szetződés keĺetében a ,rBelvízcsatornák feilesztése és ĺekonsttukcióia II.''
IGHOP-1.3.0-ts-20ľl -000ľl azonoeítószámú pľojekt soĺán tervezési és kivitelezési

munlvĺk megvalósítása

tátgyú kôzbeszerzési elj áĺásbalr, hogy

a) az indikatív teĺvdokumentációban foglalt műszaki ĺnegoldásra teszek ajánlatot.

vagy

b) az indikatív teĺvdokumentációban foglaltaktól telies egészében f részbeĺ|3 eltéĺő műszaki
megoldásĺa teszek aiánlatot. la

Ke|t: Hel1, liu/ bĺjna?/ na?

mtlrt a aiárlattevő (székhely:

ĺ3 A mcgÍeleló rész alábúzandó.
|{ Á megfeleló tćsz oláhozandó

cégpzeďlilőitá.s

?2/37



Alulírott
']:.:]..'.:..'... (ýłuaĺłłĺ Jb9kör/tituhłs negnewyésĄ cégjegyzésĺe jogosult képviselője ezennel
ŕelelősségem tudatában

nyilatkozom

a 
''Vállłlkozási 

szerződés keĺetében a ,rBelvĺzcsatotnák fejlesztése és ĺekonstrukcióia II.''
KEHoP-1'3'0-15-2017-00017 azoĺosĹőezárnú pĺoiekt soľán tetvezéei és kivitelezési

munkĺk megvalóeĺtása

táĺgyú közbeszetzési eljáĺásban, hogy

előlegigenylése esetén a 272/2014. (XI.5) Koĺm. tendelet 118/Á. $ (2a) bekezdésében foglaltak
szeĺint jáĺunk el, valamint a tel|esítési, és a jótállási biztosítékot az ajánlattéteh felhívásban előírt
határidőĺe és mértékben rendelkezésĺe bocsátiuk.

Ke1t: Ha!, ét,/ hót d?/ r,ap

t2' azáĺnÍ! melléldet

NYILATKOZAT

a I(bt. til4. $ (5) bekezdése alapiän

.., mint a .. aiánlĺttevő (székhely: '.........'.......)

cégszeďlĺlíkäs

23/3t



13. számrĺ melléldet
NYILATKOZAT

az értékelésre bevonni ldvánt szakembeĺekről

Alulfuon ....'..' mint a ...............'.'.'. aiánlattevő (székhely: ............... .)

(kĘuiĺehti j%kiir/titl4l,$ negneueryn) cégiegyzésĺe iogosĺt képviselője ezennel
felelősségern tudatában kiielentem, hogy a ,rVállalkozásí szetződés keretében a
,,Belvĺzcsatornák feilesztése és ĺekonsttukcióia II.'' KEHoP-1.3.0-15-20tl-üffit]

Kilnyv szeĺint _ HejőkiiLrti szivat
eliírásban@az

Kel't: He!1,,íu / bőup / ną

ú közbeszeĺzési

cégszeĺű alííĺás
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14' számli melléklet

NYILATKozÄT
A KERETMEGÁLLAPoDÁS MEGKÖTÉSÉRE IRÁNYULo EL;ÁnÁsnłľ

BENYÚIToTT DoKUMENTUMoK
ÉnrÉlcrÉs rÖnÉľBŃ TÖRTÉNŐ FIGYELEMBEvÉTELÉRŐLB

a ,rVállalkozási szerződés keretében a ,'Belvízcsatornák feilesztése és ĺekonstrukciója II.''
KEHoP-1.3.0-15-2017-00017 azonosítószámú ptoiekt soĺán tervezési és kivitelezési

munkák megvalósítása

tńrg1'ú közbeszcrzćsi eljńĺńsbĺn

Älulírott [néuJ mint z(z) [cégnéu, székheýJ zjanl*tcvő cégicgyzésre/kötclczcttsópyállalásraló
jogosult képvisclóje ezennel fclclősségcm rudatában

nyilatkozom,

hogy az 1. értékelési szemPont tckĹrtetében a tárg1'i vcrscn1'újratlyitásos cljárást mcgcl<iző, a
kcĺetmcgállapodásmegkötóséĺeiĺányulóeljárásban2017...............'.híl ..''.. napjánbcnvrrittltt
ajánlaturk...'....'.....;'.......'......'..;oldalaincsat<ĺtdokumeĺrtwrrokatkéĺjiikfigyclcmbevenni
az éĺtékclés soĺín' tekintcttcl aÍÍa' hog1'az éĺtékclési szempĺ;nt tckifltetébcn ug1'aĺazon szakcĺnbcrt,
nóv szednt: ...'.. -t l.jvániuk belnutatni, akit a kcĺctmcgíllapodásos eliárás 1.
ĺészébeĺr is bernutattunk ezen éĺtćkelósi sŻcmpontfa.

és/vagyl1

nćv szcrĺnt: ...... _t kívánjuk bcmutatni, akit a kcretmcgállapodásos cljárás 1.
rószćbcĺr is bcmutattulrk ezcn ćrtćkclćsi sŻcmpolrtÍa.

és/vagyl*

hĺlg' a 3. értékelési szemPont tckintctćbcn ĺr tír5yi verscn1'újrmyitásos cljńríst mcgelĺ1ző, a
kcĺctmcgíllapodás rncgkötéséĺc iĺánytrló cljárásban 201,7 ' . .. . . . . . . .. . . ' .. hó . ' . . . . napjín bcnyújtott
ajánlatunk ; . '. .. . '. . . .. ... .. .; olĺlalain csatolt ĺlokumcĺrtumokat kćĺiük Ftgycletnbc vcntri
az ćrtókclćs soĺán, tckintettcl aĺra 

'h<>g; 
az órtćkclćsi szcmp()nt tckintctébcll xgĺLnľŻon szakcĺnbeĺt,

l5 Ezcrr nyilatkozatot csak abban az csctbcn licll csatolrli, ha ug1'atrazrrn szakcmbcrck kctülnck bcĺĺuratísĺa az
ćrtékclćsi szcllpontok tckilttctćbcn ćs ajánlattcľó czt az igazolńsi ntĺidor ľálasztja
ĺ6 Á lncgfclcló alńlrúzĺrrdó!
17 Áz ajánlattcr'ő számáĺĺ iránya<lĺi ćrtókclćsi szcmpontot kcll szcĺcpeltctni, adott csctben a ncm rclcr'áns szcmpontot
rijĺiilni.
l8 Áz ajánlancr-ó szánrárĺ irínyaclĺ1 ćrtćkclósi szcmpontot kcll szcľcpcltcnli, ndott csctbclr a ncnr rclcváns szcmptlntot
tijÍijlfli'

25/31



nćv szcĺiĺrt: ...... -t kíváĺrjuk bctnutattli, akit a kcĺctlncgállapĺlclásĺls cljáľás
ĺćszćbcn is bclnutattuĺrk czcn ćrtókc]ćsi s7cml]()'1tra

Kc|t: HeĄ', éu/ bőuý/ nal

cć5łzcľ(i aláírás
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táĺg1ní ktizbeszetzési eliárásbarl

;*;ńn-,1ľ
veszek a szetződés
ely ĺ teljesítésben való

Keltz He!, íu/ hóĺap/ nap

RENDELKEzÉsne Ár.lÁsI NYILATKoZAT

15. számri melléklet

l' i-.']ť ,;

szakembet saiít kezű, ĺläkäsa

töĺÜlt: ée Heiő-fócentoma tortolati ai

r 'i r
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Szłnvĺĺr ÖľÉĺ.rľruł;z t l

(MINTÁ)

16. számú melléklet

l'Kériĺik, hogy ez után az oldal után csatolja a szakemberek kéPzettsćgét igazoló dokumenturnokat, illenę adott
esetben a iogosultságok igzolását (egyszerű másolatbaĄ.
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értékelés szempontiából releváns

miíszaki taÍtďom'

darabszám (db)

időpontiai' mettől meddig (évlhó)

EGYÉB

Szakmai testĺileti tagság (adott esetben):

A 
''Váĺalkozási 

szeződés keretében a rrBelvízcsatomák feilesztése és tekonstrukciója II.''
KEHoP-1.3.0-75-20n-000n azonosítószámú proiekt során tervezési és kivitelezési

időtartama alĺtt és nincs mís olyĺr kötelezettségem, ĺmĄ a teljesítésben való közľeműködésemet
akadíiyoznä.

I(el;E Helr, du/ hótą/ ną

tevékenység bemutatása

szakember sĄát kezű alőĺkäsa
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17. számú melléklet

A cD VAGY DvD VAGY PENDRrVE MELLÉKLETRE voNATKozÓ
NYIIÁTKozAT

a ,rVállalkozási szeflődée keretében a ,rBelvízcsatornák feilesztése és ĺekonstĺukciója II.''
KEHOP-I'3.0_l5-20ľl -000Íi? azonosítóEzámú proiekt eorán tervezési és kivitelezési

munkák megvalósĺtása

táĺgyú kłlzbeszerzési eljáĺásban

Alulíĺott

kapcsolódó dokumentációbĺn foglalt valamennf
és ĺnűszaki leíĺás gondos íttekintése utín

(kĘuinleli jqk*/ titłlłs nąnew(lu)

az alábbi nyilatkozatot tessu iik:

Az aiánlamĺrkban becsatolt elektronikus adathordozón található íĺásvédett (ĺrem szerkeszthetó)
formátumú fźtjl taĺtalma teljes méĺtékben megegyezik az általmk becsatolt papír alapri, eredeti
ĺne gj eI öl ésű ĺiźnlat taĺtalmáv al'

Kelt: He!,, lĺu / hliną / up

..., frunt a

az e|jíĺást rnegindító airínlĺti felhívásban és a
foĺmai és tĺĺtalmi követelmény' utasítás, kikötés

aiánlattevő (székhely: . . . . . . . . . . . . . . . . . )

cép;szeĺű aláíĺós
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18. számú melléklet

NYII/\TKoZAŤ A322/20t5. (xII.23') KoRM. RENDELET 7. s (1) BEKEZDÉSE
AIÁPJÁN

Alulíĺott [néuJ mtnt a(z) [cégnéy székhelyJ a1ari*tevő cégiegyzésĺe/ktitelezettségvállalásra2o

iogosult képüselőie ezennel felelősségem tudfltíbfln

nyilatkozom

a r$áilalJ<ozáei szeÍzőđés keretében a ,rBelvízcsatornák fejlesztése és ĺekonstrukció|a II.''
KEHoP-1.3'0-15-20l7-000n azonosítószámrí projekt során teĺvezési és kivitelezési
mrľrkák megwalósítása FIDIC Sáĺga Ktĺnyv szerint - Heiőkĺiĺti szivattyútelep

kapcsolatos felhasználási iogokat átruházzuk Aiĺínlatkéĺőte a szeĺződésben meghatáĺozott díi
elleĺlében, így az elkészített tervekkel kapcsolatosaĺr Ájáĺtlatkérő korlátlm és kizárólagos és
ťelhasználási iogokat szeĺez.

Kelt:

20 Á megÍeleló aláhúzandó!

cégszerű aläkás
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