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A módosítások sárga kijelöléssel és korrektúrával kerültek feltüntetésre.

ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL
Az Ajánlatkérő, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/D.)
nevében ezennel felkérem, hogy a Közbeszerzési Értesítőben (KÉ) 4359/2017 iktatószámon
közzétett ajánlati felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumokban leírtak szerint tegye meg
ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására.
Ajánlatkérőre vonatkozó információk:
Országos Vízügyi Főigazgatóság
1012 Budapest, Márvány utca 1/D.
Tel: +36 12254400
Fax: +36 12120773
E-mail: varga.eniko@ovf.hu
Lebonyolító szervezet:
ÉSZ-KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 83.
Telefon: 06-1/788-89-31
Fax: 06-1/789-69-43
E-mail: eszker@eszker.eu
Az eljárás típusa:
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti eljárás).
Eljárás nyelve:
Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
Az eljárás tárgya:

„Vállalkozási szerződés keretében a „Szombathely és a környező települések árvízi
védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00008
azonosító számú projekt vízi létesítményeinek létesítési engedélyes tervének
véglegesítése, engedélyeztetése, kiviteli tervének elkészítése és megvalósítása FIDIC
Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek
megfelelő tartalommal”
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
Szerződés hatálybalépésétől számított 23 hónap.
A közbeszerzésben résztvevők köre:
A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági
szereplő ajánlatot tehet.
Egyéb rendelkezések:
A közbeszerzési eljárás során felmerülő, az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak.

A 14/2016. (V. 25.) MvM. rendelet 6. § (7) bekezdése alapján a felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó neve: Dr. Incze Ádám, levelezési címe: 1026 Budapest Pasaréti út 83., e-mail címe:
incze@eszker.eu, lajstromszáma: 00006.

1. KÖTET
AJÁNLATI FELHÍVÁS
Ajánlati felhívás az alábbi linken található:
http://kozbeszerzes.hu/data/hirdetmeny/portal_4359_2017.pdf
Módosító hirdetmény az alábbi linken található:
http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_5504_2017/

2. KÖTET
ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE
1.

A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK TARTALMA

1.1. A közbeszerzési dokumentumok a következő részekből állnak:
1. KÖTET: AJÁNLATI FELHÍVÁS
1. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE,
AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK
2. KÖTET: SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS TERVEZETE (ÖNÁLLÓ MELLÉKLETBEN)
3. KÖTET: MEGRENDELŐI KÖVETELMÉNYEK (ÖNÁLLÓ MELLÉKLETBEN)
4. KÖTET: EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR BONTÁSA, MENNYISÉGEK (ÖNÁLLÓ
MELLÉKLETBEN)
5. KÖTET: INDIKATÍV TERVDOKUMENTÁCIÓ (ÖNÁLLÓ MELLÉKLETBEN)
1.2. A közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismétlik meg a felhívásban foglaltakat, a
közbeszerzési dokumentumok a felhívással együtt kezelendők. Az ajánlattevők kizárólagos
kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési dokumentumokat és minden
kiegészítést, amely esetleg az ajánlattételi időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy
megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség
vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy
jellemzőit.
1.3. Az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas
anyagként kell kezelniük. Sem a közbeszerzési dokumentumokat, sem azok részeit, vagy
másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások
céljára
2.

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

2.1. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a
megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal
kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa
meghatározott szervezettől.
2.2. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el.
2.3. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon
szerezhet:
ÉSZ-KER Kft
1026 Budapest, Pasaréti út 83.
Telefon: +361/788-8931
Fax: +361/789-6943
E-mail: eszker@eszker.eu
2.4. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét a gazdasági szereplőnek haladéktalanul vissza kell
igazolni a +361/789-6943 faxszámra vagy a titkarsag@eszker.eu e-mail címre.
2.5. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail
címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas.

Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő
tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.
2.6. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során konzultációt [Kbt. 56. § (6) bekezdés] nem tart.
3. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA
3.1. Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan
figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a
továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania.
3.2. Jelen közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismétlik meg a felhívásban foglaltakat,
ezért hangsúlyozzuk, hogy a közbeszerzési dokumentumok a felhívással együtt kezelendők.
3.3. A felhívás és a közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseinek esetleges ellentmondása
esetén a felhívásban szereplők az irányadóak.
3.4. Ajánlattevő kötelezettségét képezi – a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok gondos
áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény,
kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő
(értelmező) tájékoztatás–kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele.
3.5. Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket és átírásokat, az ajánlattevő által
elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az
ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátni.
3.6. Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje:
Országos Vízügyi Főigazgatóság
1012 Budapest, Márvány utca 1/C. I. emelet 114. szoba
határideje: 2017. május 158. 14:00 óra
3.7. Jelen közbeszerzési dokumentumok ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta alkalmazását írják
elő, így a közbeszerzési dokumentumokban található vonatkozó iratmintát kérjük lehetőség
szerint felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az ajánlott igazolás- és
nyilatkozatminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető (pl.
referencianyilatkozat esetén).
3.8. Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a
becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.
4.

KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

4.1. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.
4.2. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni.
4.3. Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) mind Ajánlattevő,
mind közös Ajánlattevők vonatkozásában.
4.4. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor
csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást. A közös ajánlattevők megállapodásának
tartalmaznia kell:
➢ a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá
kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;
➢ a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről;

➢ ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok
és a vezető között;
➢ a számlázás rendjét.
5.

AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK

5.1. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke 1.000.000 HUF (egymillió
forint).
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt
pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével (10032000-0031984130005204 számú fizetési számlájára), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt feltétel
nélküli és visszavonhatatlan garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az
ajánlati biztosítékot amennyiben – átutalással teljesítik, úgy azt a „Dozmat – Kivitelezés–
ajánlati biztosíték” megjelöléssel kell átutalni.
5.2. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának
határidejével.
5.3. Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati felhívás IV.2.5) pontjában
megadott időpontig. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség teljes időtartama alatt
érvényesnek kell lennie, azaz a kötöttség lejárata napján 24.00 óráig. Felhívjuk Ajánlattevők
figyelmét, hogy amennyiben az ajánlati kötöttség lejáratának napja munkaszüneti napra esik,
úgy az a következő munkanapon jár le.
5.4.
Az Ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását -amennyiben az ajánlati
biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt feltétel nélküli és visszavonhatatlan
garanciával vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel kívánja teljesíteni - az ajánlatában
köteles úgy igazolni, hogy az eredeti igazolást az ajánlathoz mellékelve, de be nem fűzve, annak
részeként nyújtja be. A fent megjelölt biztosítéknyújtási forma esetében az ajánlati biztosíték
rendelkezésre bocsátását tartalmazó dokumentumnak tartalmaznia kell a Kbt. 54. § (4)
bekezdésében foglalt valamennyi esetkört.
5.5. A Kbt. 35. § (5) bekezdés alapján a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer
rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt
megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. Az ajánlati
biztosíték a Kbt. 54. § (5) bekezdés szerint kerül visszafizetésre. Ajánlatkérő az ajánlati
biztosíték után kamatot nem fizet.
5.6. Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés
megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az
ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a Kbt. 131. § (9) bekezdése szerinti esetben. Az ajánlati biztosíték
az ajánlatkérőt illeti meg abban az esetben is, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt
ajánlatához az ajánlatkérő felhívására nem vagy nem megfelelően nyújtja be az egységes
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata
ezen okból érvénytelennek minősül.
5.7. A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pont értelmében az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az
ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta
rendelkezésre.

5.8. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti, az ajánlathoz csatolni kell
egy nyilatkozatot, amelyben jelzi, hogy Ajánlatkérőnek a Kbt. 54. §-a szerinti esetekben milyen
bankszámlára kell az ajánlati biztosíték összegét visszautalni (adott esetben), továbbá
átutalással történő teljesítés esetén csatolni kell az átutalást igazoló dokumentum másolati
példányát.
5.9. Az ajánlati biztosíték nem válik a szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.
6.

ÜZLETI TITOK VÉDELME

6.1. A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk.
2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
6.2. Az üzleti titok védelmének és a fenti iratok üzleti titokká nyilvánításának részletes szabályait a
Kbt. 44. § tartalmazza.
6.3. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok harmadik
személyek (különösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért,
amennyiben ajánlattevő az üzleti titkot [Ptk. 2:47.§] tartalmazó iratokat ajánlatában nem
elkülönített módon, vagy úgy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt
információkat is.
7.

AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA

7.1. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontásának helye és ideje:
Országos Vízügyi Főigazgatóság
1012 Budapest, Márvány utca 1/C. I. emelet 114. szoba
határideje: 2017. május 158. 14:00 óra
7.2.

Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § szerint jár el.

7.3. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.
8.

ELŐZETES VITARENDEZÉS

8.1. A Kbt. 80. § szerinti előzetes vitarendezési kérelem az alábbi címre nyújtható be:
ÉSZ-KER Kft
1026 Budapest, Pasaréti út 83.
Telefon: +361/788-8931
Fax: +361/789-6943
E-mail: titkarsag@eszker.eu
9.

AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE, AZ AJÁNLATI ÁR MEGADÁSA

9.1. Ajánlatkérő értékelési részszempontként a legjobb ár-érték arány szempontot alkalmazza, az
alábbiak szerint:
Részszempont

Adható
pontszám alsó
és felső határa

Súlyszám

1.
2.

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

1-10

50

A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata

2.1.

Az M2. a) pontjára bemutatott projektvezető
műszaki
szakember
az
alkalmassági
minimumkövetelményben
meghatározottak
igazolására
bemutatott
tapasztalatán
felüli
vízépítési munkák területén szerzett szakmai
tapasztalata az alábbiak szerint: 36 hónap vagy annál
több szakmai tapasztalat esetében 10 pont adható, az
ennél kevesebb tapasztalatra adott pontszámot
ajánlatkérő a lineáris arányosítás szabályai alapján
határozza meg. Amennyiben a szakember nem
rendelkezik
az
alkalmassági
minimumkövetelményben meghatározottakon
felüli szakmai tapasztalattal, abban az esetben 1
pont adható. Elérhető pontszám: 10 pont

1-10

15

2.2.

Az M2. b) pontjára bemutatott építésvezető műszaki
szakember az alkalmassági minimumkövetelményben
meghatározottak
igazolására
bemutatott
tapasztalatán felüli vízépítési munkák területén
szerzett szakmai tapasztalata az alábbiak szerint: 36
hónap vagy annál több szakmai tapasztalat esetében
10 pont adható, az ennél kevesebb tapasztalatra
adott pontszámot ajánlatkérő a lineáris arányosítás
szabályai alapján határozza meg. Amennyiben a
szakember nem rendelkezik az alkalmassági
minimumkövetelményben meghatározottakon
felüli szakmai tapasztalattal, abban az esetben 1
pont adható. Elérhető pontszám: 10 pont

1-10

15

2.3.

Az M2. d) pontjára bemutatott tervező szakember
az
alkalmassági
minimumkövetelményben
meghatározottak
igazolására
bemutatott
tapasztalatán felüli vízépítési munkák területén
szerzett szakmai tapasztalata az alábbiak szerint: 36
hónap vagy annál több szakmai tapasztalat esetében
10 pont adható, az ennél kevesebb tapasztalatra
adott pontszámot ajánlatkérő a lineáris arányosítás
szabályai alapján határozza meg. Amennyiben a
szakember nem rendelkezik az alkalmassági
minimumkövetelményben meghatározottakon
felüli szakmai tapasztalattal, abban az esetben 1
pont adható. Elérhető pontszám: 10 pont

1-10

10

2.4.

Az
M2.
c)
pontjára
bemutatott
minőségellenőrzésért felelős szakember az
alkalmassági
minimumkövetelményben
meghatározottak
igazolására
bemutatott
tapasztalatán felüli vízgazdálkodási építmények
és/vagy vízi létesítmények, és az azokhoz
szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó
építményrészek,
mérnöki
létesítmények
építési-szerelési
munkákban
szerzett
minőségbiztosítási vagy minőségügyi
szakmai
tapasztalata az alábbiak szerint: 36 hónap vagy annál
több szakmai tapasztalat esetében 10 pont adható, az
ennél kevesebb tapasztalatra adott pontszámot
ajánlatkérő a lineáris arányosítás szabályai alapján
határozza meg. Amennyiben a szakember nem
rendelkezik
az
alkalmassági
minimumkövetelményben meghatározottakon
felüli szakmai tapasztalattal, abban az esetben 1
pont adható. Elérhető pontszám: 10 pont

1-10
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Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felső határa: 1-10 pont.
9.2. Az 1. értékelési részszempont (Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF))
A legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árat tartalmazó ajánlat 10 pontot kap. A többi ajánlat
ezen részszempont szerinti pontszámának kiszámításához ajánlatkérő a fordított arányosítás
módszerét alkalmazza az alábbiak szerint:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft
Excel programot fog használni a pontszámítás során).
Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott műszaki leírás ismerete mellett az alábbi pontokat is
figyelembe kell venni.
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen
formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A
nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget,
függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, stb.
Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt
változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő
Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja. Ha az ajánlati ár

számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a
számokkal kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek. Az Ajánlattevők csak magyar
forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. Az
ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának
eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához
szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat. Az ajánlat csak banki átutalásos
fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő
számára.
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján az ajánlatot
a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja,
amennyiben az ajánlattevő által megajánlott nettó vállalkozói díjnak az általános
tételekben meghatározott Projekt előkészítés, tervezés feladatokkal kapcsolatos
költségei a nettó 26.771.654,-FT összeget meghaladják, továbbá ajánlatkérő az
ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja
abban az esetben is, amennyiben az ajánlattevő által megajánlott nettó
vállalkozói díjnak az általános tételekben meghatározott terület-előkészítés
feladatokkal kapcsolatos költségei a nettó 21.900.827,- Ft összeget meghaladják.
Az ellenőrizhetőség szempontjában ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania
az ajánlati ár bontása megnevezésű dokumentumot (2.3. számú melléklet),
melyben részletezésre kerül az Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) alábontása
kivitelezési feladatokra és általános tételekre vonatkozóan.

9.3. A 2. értékelési részszempont (A szerződés teljesítésében részt vevő személyi
állomány szakmai tapasztalat)
Ebben az értékelési részszempontban az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja és
(6) bekezdése alapján az ajánlattevő személyi állományának tapasztalatát értékeli a lineáris
arányosítás módszere segítségével.
Egyenes (lineáris) arányosítás: A legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legtöbb szakmai
tapasztalat) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok
kiszámítása során ajánlatkérő az egyenes (lineáris) arányosítás módszerét alkalmazza
a következő képlet alapján:
P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min
ahol:
P:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb:
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált:
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft
Excel programot fog használni a pontszámítás során).

Megjegyzés: az ajánlatkérő a Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/2.
pontjában foglaltak igazolására bemutatott szakemberek alkalmasság
igazolására használt szakmai tapasztalatát az értékelés során nem veszi
figyelembe, mert ezek a teljesítéshez szükséges minimális elvárást jelentik!
2.1. Az M2. követelmény a) pontjára megajánlott szakember esetében az alkalmassági
minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalatát értékeli a vízépítési munkák
területen az alábbiak szerint: 36 hónap vagy annál több szakmai tapasztalat esetében 10
pont adható, az ennél kevesebb tapasztalatra adott pontszámot ajánlatkérő a lineáris
arányosítás szabályai alapján határozza meg. Amennyiben a szakember nem rendelkezik az
alkalmassági minimumkövetelményben meghatározottakon felüli szakmai tapasztalattal,
abban az esetben 1 pont adható.
2.2. Az M2. követelmény b) pontjára megajánlott szakember esetében az alkalmassági
minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalatát értékeli a vízépítési munkák területen
az alábbiak szerint: 36 hónap vagy annál több szakmai tapasztalat esetében 10 pont adható,
az ennél kevesebb tapasztalatra adott pontszámot ajánlatkérő a lineáris arányosítás szabályai
alapján határozza meg. Amennyiben a szakember nem rendelkezik az alkalmassági
minimumkövetelményben meghatározottakon felüli szakmai tapasztalattal, abban az esetben
1 pont adható.
2.3. Az M2. követelmény d) pontjára megajánlott szakember esetében az alkalmassági
minimumkövetelményen felüli vízépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalatát
értékeli az alábbiak szerint: 36 hónap vagy annál több szakmai tapasztalat esetében 10 pont
adható, az ennél kevesebb tapasztalatra adott pontszámot ajánlatkérő a lineáris arányosítás
szabályai alapján határozza meg. Amennyiben a szakember nem rendelkezik az alkalmassági
minimumkövetelményben meghatározottakon felüli szakmai tapasztalattal, abban az esetben
1 pont adható.
2.4. Az M2. követelmény c) pontjára megajánlott szakember esetében az alkalmassági
minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalatát értékeli a vízgazdálkodási
építmények és/vagy vízi létesítmények, és az azokhoz szerkezetileg vagy
funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építésiszerelési munkákban szerzett minőségbiztosítási vagy minőségügyi tapasztalatát értékelia
minőségbiztosítási vagy minőségügyi területen az alábbiak szerint: 36 hónap vagy annál több
szakmai tapasztalat esetében 10 pont adható, az ennél kevesebb tapasztalatra adott
pontszámot ajánlatkérő a lineáris arányosítás szabályai alapján határozza meg. Amennyiben
a szakember nem rendelkezik az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározottakon
felüli szakmai tapasztalattal, abban az esetben 1 pont adható.
Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelményben
meghatározott szakmai tapasztalaton felüli tapasztalatot veszi figyelembe az értékelés során.
Az adott ajánlati elem legkedvezőbb szintjét meghaladó megajánlás esetében is ajánlatkérő
az ajánlati elem legkedvezőbb szintjére vonatkozó pontot adja, többletpont nem adható.
Ajánlatkérő az értékelés során kizárólag az egész hónapra vonatkozó szakmai tapasztalatot
veszi figyelembe. Ennek okán az önéletrajzban a szakmai tapasztalatot év-hónap
pontossággal kell feltüntetni. Az időben párhuzamos projektek esetében a szakmai
tapasztalat csak egyszer vehető figyelembe.

Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni szükséges továbbá a 2. értékelési
részszempont kapcsán a bemutatott szakemberek vonatkozásában a
szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzát egyszerű másolati példányát olyan
módon, hogy abból az értékelési szempontra vonatkozó megajánlás ellenőrizhető
legyen.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a vegyék figyelembe a felhívás III.1.3)
pontjában rögzített előírást: „Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, az
átfedés nem megengedett.”
Amennyiben ajánlattevő az adott értékelési szempontra több szakembert jelöl
meg, ajánlatkérő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 74. § (1) bekezdés
e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy ezáltal ajánlata többváltozatú ajánlatnak
minősül.
Ezek alapján a fenti értékelési alszempontokra kizárólag egy szakember – az
adott alkalmassági követelményre megajánlott szakember – jelölhető.
Ajánlattevőnek ajánlatában egyértelműen fel kell tüntetnie azt a személyt
(szakember megnevezése, az érintett értékelési alszempont), akinek a szakmai
tapasztalatát az adott értékelési alszempont kapcsán figyelembe kell vennie
Ajánlatkérőnek.
Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont (és alszempontjai) esetében a pontszámok
meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi
figyelembe a pontszámok meghatározásánál (tehát a képletbe abban az esetben is a
legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi
eleme a meghatározott legkedvezőbb mérténél kedvezőbb).
Ha az értékelési módszerek alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az
általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az
ajánlatkérő megszorozza a felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig
ajánlatonként összeadja.
Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki a felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempont szerint
a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
10. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE
10.1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a
közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának
megfelelően.
10.2. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra
tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.
10.3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha
ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan
nappal meghosszabbodik.

10.4. Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy:
•

nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

•

a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

Ezen pontban foglalt rendelkezések ajánlattevőre vonatkoznak.
10.5. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata
ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:
•

•

a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel;
a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel.

Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt
már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
10.6. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti
jogsegély igénybevétele nélkül.
10.7. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő
félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.
10.8. Az ajánlatkérő nem korlátozhatja az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak
akkor, ha az eljárás során a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. A nyertes
ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és –
ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem
áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt
köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót
előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe
venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
10.9. Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett
szervezetet a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni,
valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük

akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás
eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott
alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az
eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy
szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek,
amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel
vagy szakemberrel együtt felelt meg.
11. TÁJÉKOZTATÁS
11.1. A Kbt. 73. § (4) bekezdés szerint a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az
ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív
szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi
rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján – tájékoztatást tesz
közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb
munkabérről.
11.2. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a
teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra
tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az
ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e
ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.
•

•

•
•
•
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levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839. tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390, zöld szám: 0680-204-264, a megyei és városi intézetek elérhetősége a www.antsz.hu internet-címen
található
MBFH: H-1145 Budapest, Columbus u. 17-23., levelezési cím: 1590 Budapest, Pf.: 95., Tel.:
+36-1-301-2900. Fax: +36-1-301-2903, a területileg illetékes bányakapitányságok
elérhetősége a www.mbfh.hu internet-címen található
Nemzeti Adó- és Vámhivatal: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. telefon: 06-1-428-5100, fax:
06-1-428-5509 www.nav.gov.hu
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség: H-1016 Budapest,
Mészáros u. 58/A., Telefon: +36-1-224-91-00, Fax: +36-1-224-92-62.

AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK
1. számú melléklet
TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IRATOK
VONATKOZÁSÁBAN
Oldalszám
Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1. sz. melléklet);
Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján (2.1. /2.2. sz. melléklet)
Ajánlati ár bontása (2.3. sz. melléklet)
Ajánlati nyilatkozat függeléke (2.4. sz. melléklet)
Értékelési szempontokhoz kapcsolódó szakemberek szakmai önéletrajza olyan
részletezettséggel, hogy abból az értékelési szempontra vonatkozó megajánlása
egyértelműen ellenőrizhető legyen. 14. sz. melléklet)
Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése alapján (3. sz. melléklet)
[A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az
ajánlat egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti
aláírt példányát kell tartalmaznia.]
Nyilatkozat az alvállalkozókról a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján (4. sz. melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a kapacitást nyújtó szervezetekről (5. sz.
melléklet)
A Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat az ajánlattevő (6/A. sz. melléklet) és
adott esetben a kapacitást nyújtó szerv (6/B. sz. melléklet) vonatkozásában
Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján (7. sz. melléklet)
III.
FEJEZET:
AZ
AJÁNLATTÉTELI
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK

FELHÍVÁSBAN

ELŐÍRT

EGYÉB

Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő
cégjegyzésre jogosult, ajánlatban csatolt nyilatkozatot, dokumentumot aláíró
képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája.
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva (8.
sz. melléklet)
Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben)
Nyilatkozat a műszaki megoldásra vonatkozóan (16.sz. melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint előleg-visszafizetési, teljesítési biztosíték
és jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról (9. sz. melléklet)
Nyilatkozat változásbejegyzésről (10. számú melléklet)
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt – adott esetben
Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti, az ajánlathoz
csatolni kell egy nyilatkozatot, amelyben jelzi, hogy Ajánlatkérőnek a Kbt. 54. §-a
szerinti esetekben milyen bankszámlára kell az ajánlati biztosíték összegét visszautalni

(adott esetben)
Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum
Nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok letöltéséről (15. sz. melléklet)
Nyilatkozat felelősségbiztosításról (17. sz. melléklet)
IV. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)
Az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz ajánlattevő indokolást köteles csatolni,
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra
hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet [Kbt. 44. § (1)
bekezdés].

önálló
mellékletben

V. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK
(ADOTT ESETBEN)
+ az ajánlathoz csatolni kell a papír alapú példány képolvasó készülékkel készült CD-re
vagy DVD-re írt 3 db elektronikus példányát!

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az
adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT BENYÚJTANDÓ
IRATOK VONATKOZÁSÁBAN
Oldalszám
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGGAL
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK

KAPCSOLATBAN

ELŐÍRT

P/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a)
pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapra vonatkozó igazolást, az
alábbi tartalommal:- pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése; - pénzforgalmi
számláján/számláin az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 24 hónapban volte 15 napot meghaladó sorban állás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg a működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak.
P/2. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § b) pontja alapján az
eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év számviteli
jogszabályok szerinti, saját vagy jogelődje beszámolóját, ha a letelepedése szerinti
ország joga előírja a közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető (és erről ajánlattevő nyilatkozik), a
beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
P/3. Ajánlattevő csatolja 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az
eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzlet
évre vonatkozó általános forgalmi adó nélkül számított a közbeszerzés tárgya
(vízgazdálkodási építmények és/vagy vízi létesítmények, és az azokhoz szerkezetileg
vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési
munkái) szerinti árbevételről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak. (11. sz. melléklet)
MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK
M/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak
értelmében az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított nyolc év
legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti, az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített építési beruházásainak ismertetése, a teljesített építési
beruházások - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltak
szerinti - igazolással történő alátámasztása.
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak minimálisan az alábbiakban
részletezett információkat kell tartalmaznia:
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap bontásban)
- a teljesítés helye
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, kapcsolattartó személy
megnevezése, telefonos és elektronikus elérhetősége)
- az építési beruházás tárgya és rövid műszaki tartalma olyan részletességgel, hogy
abból az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen
- az ellenszolgáltatás nettó összege (HUF)
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Amennyiben a referencia munkát konzorciumi formában teljesítették, a referencia

igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltak az
irányadóak.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított nyolc évnél nem
régebben megkezdett referenciákat fogadja el.
A Kbt. 140. § (9) bekezdése irányadó.
M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja
alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat; (12. sz. melléklet)
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt
szakmai önéletrajza; (13. sz. melléklet)
- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban
szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű
fordítása;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy
eljárásba történő bevonásáról tudomással bír. (14. sz. melléklet)

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az
adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

2.1. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
(önálló ajánlattétel esetén)
1. Ajánlattevő
Név:
Székhely:
Telefon:

Fax:

E-mail:
Adószám:
2.

Ajánlattétel tárgya: „Vállalkozási szerződés keretében a „Szombathely és a

környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése” című
KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt vízi létesítményeinek
létesítési engedélyes tervének véglegesítése, engedélyeztetése, kiviteli tervének
elkészítése és megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint a
191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal ”
3.

Ajánlat:
Részszempont

1.

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

2.

A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány
szakmai tapasztalata

2.1.

Az M2. a) pontjára bemutatott projektvezető műszaki szakember
az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározottak
igazolására bemutatott tapasztalatán felüli vízépítési munkák
területén szerzett szakmai tapasztalata az alábbiak szerint: 36
hónap vagy annál több szakmai tapasztalat esetében 10 pont
adható, az ennél kevesebb tapasztalatra adott pontszámot
ajánlatkérő a lineáris arányosítás szabályai alapján határozza meg.
Amennyiben a szakember nem rendelkezik az alkalmassági
minimumkövetelményben
meghatározottakon
felüli
szakmai tapasztalattal, abban az esetben 1 pont adható. Elérhető
pontszám: 10 pont

Ajánlat
Nettó… ,-HUF

Név:
..hónap

2.2.

2.3.

2.4.

Az M2. b) pontjára bemutatott építésvezető műszaki szakember az
alkalmassági
minimumkövetelményben
meghatározottak
igazolására bemutatott tapasztalatán felüli vízépítési munkák
területén szerzett szakmai tapasztalata az alábbiak szerint: 36
hónap vagy annál több szakmai tapasztalat esetében 10 pont
adható, az ennél kevesebb tapasztalatra adott pontszámot
ajánlatkérő a lineáris arányosítás szabályai alapján határozza meg.
Amennyiben a szakember nem rendelkezik az alkalmassági
minimumkövetelményben
meghatározottakon
felüli
szakmai tapasztalattal, abban az esetben 1 pont adható. Elérhető
pontszám: 10 pont
Az M2. d) pontjára bemutatott tervező szakember az alkalmassági
minimumkövetelményben meghatározottak igazolására bemutatott
tapasztalatán felüli vízépítési munkák területén szerzett szakmai
tapasztalata az alábbiak szerint: 36 hónap vagy annál több
szakmai tapasztalat esetében 10 pont adható, az ennél kevesebb
tapasztalatra adott pontszámot ajánlatkérő a lineáris arányosítás
szabályai alapján határozza meg. Amennyiben a szakember nem
rendelkezik az alkalmassági minimumkövetelményben
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalattal, abban az
esetben 1 pont adható. Elérhető pontszám: 10 pont

Az M2. c) pontjára bemutatott minőségellenőrzésért felelős
szakember
az
alkalmassági
minimumkövetelményben
meghatározottak igazolására bemutatott tapasztalatán felüli
vízgazdálkodási építmények és/vagy vízi létesítmények, és
az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó
építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési
munkákban szerzett minőségbiztosítási vagy minőségügyi
szakmai tapasztalata az alábbiak szerint: 36 hónap vagy annál
több szakmai tapasztalat esetében 10 pont adható, az ennél
kevesebb tapasztalatra adott pontszámot ajánlatkérő a lineáris
arányosítás szabályai alapján határozza meg. Amennyiben a
szakember
nem
rendelkezik
az
alkalmassági
minimumkövetelményben
meghatározottakon
felüli
szakmai tapasztalattal, abban az esetben 1 pont adható. Elérhető
pontszám: 10 pont

Név:
..hónap

Név:
..hónap

Név:
..hónap

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
______________________________
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

2.2. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
(közös ajánlattétel esetén)
1.

Közös ajánlattevők
Név:
Székhely:
Telefon:

Fax:

E-mail:
Adószám:
Tagok adatai (név, székhely, adószám):
Tagok adatai (név, székhely, adószám):
2.

Ajánlattétel tárgya: „Vállalkozási szerződés keretében a „Szombathely és a

környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése” című
KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt vízi létesítményeinek
létesítési engedélyes tervének véglegesítése, engedélyeztetése, kiviteli tervének
elkészítése és megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint a
191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal ”
Részszempont
1.

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

2.

A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány
szakmai tapasztalata

2.1.

Az M2. a) pontjára bemutatott projektvezető műszaki szakember
az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározottak
igazolására bemutatott tapasztalatán felüli vízépítési munkák
területén szerzett szakmai tapasztalata az alábbiak szerint: 36
hónap vagy annál több szakmai tapasztalat esetében 10 pont
adható, az ennél kevesebb tapasztalatra adott pontszámot
ajánlatkérő a lineáris arányosítás szabályai alapján határozza meg.
Amennyiben a szakember nem rendelkezik az alkalmassági
minimumkövetelményben
meghatározottakon
felüli
szakmai tapasztalattal, abban az esetben 1 pont adható. Elérhető
pontszám: 10 pont

Ajánlat
Nettó… ,-HUF

Név:
..hónap

2.2.

2.3.

Az M2. b) pontjára bemutatott építésvezető műszaki szakember az
alkalmassági
minimumkövetelményben
meghatározottak
igazolására bemutatott tapasztalatán felüli vízépítési munkák
területén szerzett szakmai tapasztalata az alábbiak szerint: 36
hónap vagy annál több szakmai tapasztalat esetében 10 pont
adható, az ennél kevesebb tapasztalatra adott pontszámot
ajánlatkérő a lineáris arányosítás szabályai alapján határozza meg.
Amennyiben a szakember nem rendelkezik az alkalmassági
minimumkövetelményben
meghatározottakon
felüli
szakmai tapasztalattal, abban az esetben 1 pont adható. Elérhető
pontszám: 10 pont
Az M2. d) pontjára bemutatott tervező szakember az alkalmassági
minimumkövetelményben meghatározottak igazolására bemutatott
tapasztalatán felüli vízépítési munkák területén szerzett szakmai
tapasztalata az alábbiak szerint: 36 hónap vagy annál több
szakmai tapasztalat esetében 10 pont adható, az ennél kevesebb
tapasztalatra adott pontszámot ajánlatkérő a lineáris arányosítás
szabályai alapján határozza meg. Amennyiben a szakember nem
rendelkezik az alkalmassági minimumkövetelményben
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalattal, abban az
esetben 1 pont adható. Elérhető pontszám: 10 pont

Név:
..hónap

Név:
..hónap

2.4.

Az M2. c) pontjára bemutatott minőségellenőrzésért felelős
Név:
szakember
az
alkalmassági
minimumkövetelményben
..hónap
meghatározottak igazolására bemutatott tapasztalatán felüli
vízgazdálkodási építmények és/vagy vízi létesítmények, és
az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó
építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési
munkákban szerzett minőségbiztosítási vagy minőségügyi
szakmai tapasztalata az alábbiak szerint: 36 hónap vagy annál
több szakmai tapasztalat esetében 10 pont adható, az ennél
kevesebb tapasztalatra adott pontszámot ajánlatkérő a lineáris
arányosítás
szabályai
Keltezés (helység,
év, hónap,
nap)alapján határozza meg. Amennyiben a
szakember
nem
rendelkezik
az
alkalmassági
______________________________
minimumkövetelményben
meghatározottakon
felüli
szakmai tapasztalattal, abban az esetben
1 pont adható.
Elérhető
(cégjegyzésre
jogosult
vagy szabályszerűen
pontszám: 10 pont

meghatalmazott képviselő aláírása)

2.3. számú melléklet
Ajánlati ár bontása

Vállalkozási szerződés keretében a „Szombathely és a környező települések árvízi
védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00008
azonosító számú projekt vízi létesítményeinek létesítési engedélyes tervének
véglegesítése, engedélyeztetése, kiviteli tervének elkészítése és megvalósítása FIDIC
Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek
megfelelő tartalommal
Szám

Nettó ajánlati
ár
(HUF)

Megnevezés

1.

ÁLTALÁNOS TÉTELEK (1.a+1.b tételek összesen)

1.a

PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS, TERVEZÉS ÖSSZESEN:
(max: nettó 26.771.654,-HUF )

1.b

TERÜLET-ELŐKÉSZÍTÉS ÖSSZESEN: (max: nettó
21.900.826,-HUF )

2.

DOZMATI ÁRVÍZI TÁROZÓ ÉS ÁLLANDÓ VÍZŰ
ÁRVÍZCSÚCS-CSÖKKENTŐ TÁROZÓRÉSZ

3.

ARANY-PATAK MEDERRENDEZÉSE

Bruttó ajánlati
ár (HUF)

EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR (nettó) (1. – 3 tételek összesen)2
4.

TARTALÉKKERET (max: nettó 78.740.157,- HUF)

AJÁNLATI ÁR (nettó) (Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó) + Tartalékkeret
(nettó))

ÁFA az Ajánlati Ár-on (….%)
AJÁNLATI ÁR (bruttó) (Ajánlati Ár nettó + ÁFA)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

2

Felolvasólapon szerepeltetendő érték

2.4. számú melléklet
Ajánlati nyilatkozat függeléke

„Vállalkozási szerződés az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő
kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán” című, KEHOP-1.4.0-152015-00007 projekt engedélyezési terveinek elkészítése, engedélyek megszerzése,
építési, kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga könyv szerinti
megvalósítása a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendeletnek
megfelelően”
Alcikkely (Szerződéses Feltételek)
Megnevezés:

Alcikkely:

Adat:

Megrendelő megnevezése és címe

1.1.2.2 és

Országos Vízügyi Főigazgatóság

1.3

1012 Budapest, Márvány u. 1/D.

1.1.2.3 és

……………

1.3

……………*

1.1.2.4 és

……………

1.3

……………

Megvalósítás időtartama

1.1.3.3

23 hónap

Jótállási időszak

1.1.3.7

36 hónap; acélszerkezetek
korrózióvédelmével kapcsolatban a
jótállás időszaka: 10 év

Elektronikus kommunikáció rendszerei

1.3

Telefax, elektronikus építési napló

Mértékadó jog

1.4

A Magyarország területén érvényben lévő
jogszabályok

Mértékadó nyelv

1.4

Magyar

Kommunikáció nyelve

1.4

Magyar

4.2.

A Szerződéses Ár 5 %-a olyan
pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár
fizetendő

Vállalkozó megnevezése és címe
Mérnök megnevezése és címe

A Teljesítési Biztosíték összege
A Jótállási Igények Teljesítésére
Kikötött Biztosíték összege

Általános jótállás időszakára Szerződéses
Ár 5 %, azt követően a jótállási biztosíték
összege csökken a megvalósított
acélszerkezetek Szerződéses Árhoz
viszonyított mértékéig, mely összeget az
acélszerkezetek korrózióvédelmére
hátralévő 84 hónapra vonatkozóan kell
Megrendelő rendelkezésére bocsátani.

Megnevezés:

Alcikkely:

Adat:

Rendes munkaidő

6.5.

A normál munkaidőt a Vállalkozó
határozza meg a Különös Feltételekben
részletezett korlátozások
figyelembevételével

Késedelmi kötbér mértéke

8.7. és 14.15 (b)

A Szerződéses Ár 0,5 %-a naponta

Késedelmi kötbér összegének felső
határa

8.7

A Szerződéses Ár 10 %-a

Meghiúsulási kötbér
Az Előleg teljes mértéke

A Szerződéses Ár 10 %-a
14.2

A Szerződéses Ár elszámolható
részének .................*%-a olyan
pénznemben, ahogyan a Szerződés
Elfogadott Végösszege fizetendő

14.15

magyar forint

(a) a biztosítás megkötésének
igazolása

18.1

szerződéskötés időpontjáig kell igazolni

(b) a vonatkozó kötvények

18.1

28 nap a szerződés hatályba lépésétől

Harmadik fél biztosítás minimális
összege

18.3

200.000.000,-HUF/év és minimum
50.000. 000,- HUF/káresemény mértékű
vagyoni és egyben nem vagyoni
kárértékre vonatkozó közbeszerzés
tárgyára vonatkozó építési-szerelési
felelősségbiztosítással, melyen belül a
tervezésre vonatkozó mérték minimum
40.000.000,- Ft/év és minimum
10.000.000,- Ft/káresemény

Döntőbizottság tagjainak száma

20.2

nem kerül alkalmazásra

Döntőbizottság tagjának kinevezése
(ha nem egyetértésen alapul)

20.3

nem kerül alkalmazásra

(a Szerződéses Ár elszámolható
részének max 50 %-a)
Kifizetés pénzneme

Biztosítás benyújtásának határideje:

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

3. sz. melléklet
AJÁNLATI NYILATKOZAT
A KBT. 66. § (2) ÉS (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN
Alulírott
___________________________________________
mint
a(z)
________________________________
(székhely:__________________________________)
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott3 képviselője a(z) „Vállalkozási szerződés

keretében a „Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati
víztározó megépítése” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt vízi
létesítményeinek létesítési engedélyes tervének véglegesítése, engedélyeztetése,
kiviteli tervének elkészítése és megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei
szerint a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal ” tárgyban
indított közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbiakról nyilatkozom.
I.
A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meghatározott általunk teljes körűen megismert - dokumentumokon alapszik.

A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket
maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon rögzített ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy
ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően a felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk.
Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező
szerződéstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt feltételekkel teljesítjük.
II.
A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy vállalkozásunk
•

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szerint ……………………………………vállalkozásnak4 minősül /

•

nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
hatálya alá5.

szóló

törvény

III.
Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattal benyújtott elektronikus másolati példány az ajánlat papír
alapú példányával mindenben megegyezik.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

3

Kérjük aláhúzással jelölni!
mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a jogszabály
rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni.
5
A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni.
4

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

4. sz. melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az alvállalkozókról

Alulírott
___________________________________________
mint
a(z)
________________________________
(székhely:__________________________________)
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott6 képviselője a(z) „Vállalkozási szerződés

keretében a „Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati
víztározó megépítése” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt vízi
létesítményeinek létesítési engedélyes tervének véglegesítése, engedélyeztetése,
kiviteli tervének elkészítése és megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei
szerint a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal ” tárgyban
indított közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom az általam igénybe venni kívánt
alvállalkozókról.
I.
Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján7, hogy a közbeszerzés tárgyának
alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe8:
A közbeszerzés azon része/részei, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót fog igénybe
venni

II.
Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján9, hogy a szerződés teljesítéséhez a 1.
pontban meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismert
alvállalkozókat veszem igénybe:
Alvállalkozó neve, címe

6

A közbeszerzés azon része/részei, amelynek
teljesítését az alvállalkozó fogja végezni

Kérjük aláhúzással jelölni!
Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont: Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több
szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni.
8
Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”
9
Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont: Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több
szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat
vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
7

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

5. sz. melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a kapacitást nyújtó szervezetekről
Alulírott
___________________________________________
mint
a(z)
________________________________
(székhely:__________________________________)
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott10 képviselője a(z) „Vállalkozási szerződés

keretében a „Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati
víztározó megépítése” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt vízi
létesítményeinek létesítési engedélyes tervének véglegesítése, engedélyeztetése,
kiviteli tervének elkészítése és megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei
szerint a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal ” tárgyban
indított közbeszerzési eljárás során a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján11 nyilatkozom, hogy az
alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez az alábbi szervezet(ek) kapacitására
támaszkodva kívánunk megfelelni.
Kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezet
(név, cím)

Az alkalmassági feltétel12, amelynek
igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet
erőforrására támaszkodik
(a felhívás vonatkozó pontjának megjelölése)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

10

Kérjük aláhúzással jelölni!
Kbt. 65. § (7): Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben
meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében
az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben
foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
12
Kbt. 65. § (8): Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.Kbt. 65. § (9): A külön jogszabályban foglaltak
szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a
releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak
akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy
szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető
igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban
szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Kbt. 65. § (9): A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre
állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény
teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja
meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (1)
bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja
meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés
kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
11

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

6/A. sz. melléklet
NYILATKOZAT
Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan
(ajánlattevő)
Alulírott
___________________________________________
mint
a(z)
________________________________
(székhely:__________________________________)
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott13 képviselője a(z) „Vállalkozási szerződés

keretében a „Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati
víztározó megépítése” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt vízi
létesítményeinek létesítési engedélyes tervének véglegesítése, engedélyeztetése,
kiviteli tervének elkészítése és megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei
szerint a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal ” tárgyban
indított közbeszerzési eljárás során
I.
az alábbi nyilatkozatot teszem az alkalmassági követelmények tekintetében a felhívásban előírt
igazolások benyújtására vonatkozóan:
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet önállóan / alkalmasság igazolására igénybe vett
más szervezet kapacitásaira támaszkodva14 megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Amennyiben ajánlatkérő felhív az alkalmassági követelmények tekintetében a felhívásban előírt
igazolások benyújtására, úgy azt az ajánlatkérő által meghatározott határidőig teljesítem.
Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben nem vagy az esetleges
hiánypótlás követően sem megfelelően nyújtom be az alkalmasság alátámasztását szolgáló
igazolásokat vagy nyilatkozatokat, akkor ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerinti
hamis adatközlésre vonatkozó kizáró ok fennállását fogja megállapítani, amely alapján az ajánlat
érvénytelensége is megállapításra kerül a Kbt. 73. § (1) bekezdés c) és d) pontja alapján.
Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a Kbt. 165. § (8) bekezdés a) pontja szerint a
Közbeszerzési Döntőbizottság a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján a jogsértés megállapítása
mellett köteles az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy a közbeszerzési eljárásban részt vett más
szervezetet vagy személyt - a Kbt. 165. § (11) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - fél évtől
három évig terjedő időszakra eltiltani a közbeszerzési eljárásban való részvételtől, ha az a
közbeszerzési eljárás során, illetve közbeszerzési eljárással kapcsolatban hamis adatot szolgáltatott
vagy hamis nyilatkozatot tett és a kizárásnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerinti feltételei
fennállnak.
II.
Alulírott ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében nyilatkozom, hogy
cégemet15
13
14

Kérjük aláhúzással jelölni!
Kérjük aláhúzással jelölni!

▫

szabályozott tőzsdén jegyzik

▫

szabályozott tőzsdén nem jegyzik.

Amennyiben ajánlattevőt szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy16
▫

az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–
rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról17:
a
tényleges
tulajdonos
____________________18

▫

neve:

____________________,

állandó

lakóhelye:

nyilatkozom, hogy a nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–
rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonos.

III.
Az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró
okok hatálya alá.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

15

Megfelelő válasz jelölendő!
Megfelelő válasz jelölendő!
17
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja
szerint tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy személyes
joga szerint jogképes szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal
egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2 § (4)
bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már
meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,
vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább
huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár.
18
Szükség esetén bővíthető!
16

6/B. sz. melléklet
NYILATKOZAT
Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan
(alkalmasságot igazoló szervezet)
Alulírott
___________________________________________
mint
a(z)
________________________________
(székhely:__________________________________)
alkalmasság igazolására igénybe vett más gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult /
meghatalmazott19 képviselője a(z) „Vállalkozási szerződés keretében a „Szombathely és a

környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése” című
KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt vízi létesítményeinek létesítési
engedélyes tervének véglegesítése, engedélyeztetése, kiviteli tervének elkészítése és
megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint a 191/2009 (IX. 15.)
Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során az

alábbi nyilatkozatot teszem az általam igazolni kívánt alkalmassági követelmények tekintetében, az
eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozóan.
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által
meghatározott azon alkalmassági követelményeknek, amelyek vonatkozásában az ajánlattevő
részére kapacitást nyújtunk, így amennyiben ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőt az alkalmassági
követelmények tekintetében a felhívásban előírt igazolások benyújtására, úgy azt a Kbt. 69. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatkérő által meghatározott határidőn belül ajánlattevő
közreműködésével teljesítem.
Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben nem vagy az esetleges
hiánypótlás követően sem megfelelően nyújtom be az alkalmasság alátámasztását szolgáló
igazolásokat vagy nyilatkozatokat, akkor ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont szerinti hamis
adatközlésre vonatkozó kizáró ok hatályát fogja megállapítani, amely alapján az ajánlat
érvénytelensége is megállapításra kerül a Kbt. 73. § (1) bekezdés c) és d) pontja alapján.
Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a Kbt. 165. § (8) bekezdés a) pontja szerint a
Közbeszerzési Döntőbizottság a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján a jogsértés megállapítása
mellett köteles az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy a közbeszerzési eljárásban részt vett más
szervezetet vagy személyt - a Kbt. 165. § (11) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - fél évtől
három évig terjedő időszakra eltiltani a közbeszerzési eljárásban való részvételtől, ha az a
közbeszerzési eljárás során, illetve közbeszerzési eljárással kapcsolatban hamis adatot szolgáltatott
vagy hamis nyilatkozatot tett és a kizárásnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerinti feltételei
fennállnak.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

19

Kérjük aláhúzással jelölni!

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

7. sz. melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem
állásáról

Alulírott
___________________________________________
mint
a(z)
________________________________
(székhely:__________________________________)
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott20 képviselője a(z) „Vállalkozási szerződés

keretében a „Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati
víztározó megépítése” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt vízi
létesítményeinek létesítési engedélyes tervének véglegesítése, engedélyeztetése,
kiviteli tervének elkészítése és megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei
szerint a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal ” tárgyban
indított közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom az általam igénybe venni kívánt
alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem állásáról.

Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy
szabályszerűen meghatalmazott képviselő
aláírása)

20

Kérjük aláhúzással jelölni!

8. sz. melléklet

MEGHATALMAZÁS

Alulírott ____________________, mint a(z) ________________________________________
(székhely: ______________________________) ajánlattevő/ az alkalmasság igazolására igénybe
vett
más
szervezet
cégjegyzésre
jogosult
képviselője
ezennel
meghatalmazom
____________________ (szig.sz.: __________; szül.: __________; an.: __________; lakcím:
______________________________), hogy a „Vállalkozási szerződés keretében a

„Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó
megépítése” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt vízi
létesítményeinek létesítési engedélyes tervének véglegesítése, engedélyeztetése,
kiviteli tervének elkészítése és megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei
szerint a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal ” tárgyban
készített ajánlatunkat aláírásával lássa el.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

______________________________

______________________________

(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult

(meghatalmazott aláírása)

képviselőjének aláírása)

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

9. számú melléklet

NYILATKOZAT
a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint előleg-visszafizetési, teljesítési biztosíték és jótállási
biztosíték rendelkezésre bocsátásáról
Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………….…………………..............................................................
(székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet
cégjegyzésre jogosult képviselője a(z) Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő által
„Vállalkozási szerződés keretében a „Szombathely és a környező települések árvízi

védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00008
azonosító számú projekt vízi létesítményeinek létesítési engedélyes tervének
véglegesítése, engedélyeztetése, kiviteli tervének elkészítése és megvalósítása FIDIC
Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek
megfelelő tartalommal” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem.
Ezúton
n y i l a t k o z o m, hogy
amennyiben előlegigényléssel kívánok élni, a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés
elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás
(tartalékkeret nélküli) összegének megfelelő mértékű előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt.
135. § (9) bekezdésben foglaltak illetve a 272/2014. Korm. rendelet szerint rendelkezésre bocsátom,
legkésőbb az előlegbekérő benyújtásának időpontjáig, kivéve, ha az igényelt előleg összege nem
haladja meg a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%át.
Ezúton
n y i l a t k o z o m, hogy
a kikötött - a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a
mértékű – teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésének időpontjától rendelkezésre
bocsátom.
Ezúton
n y i l a t k o z o m, hogy
a kikötött szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a mértékű –
jótállási biztosítékot a teljesítés időpontjától rendelkezésre bocsátom.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy
szabályszerűen meghatalmazott képviselő

aláírása)

10.sz. melléklet
NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL

Alulírott
___________________________________________
mint
a(z)
________________________________
(székhely:__________________________________)
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott21 képviselője a(z) Vállalkozási szerződés

keretében a „Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati
víztározó megépítése” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt vízi
létesítményeinek létesítési engedélyes tervének véglegesítése, engedélyeztetése,
kiviteli tervének elkészítése és megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei
szerint a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal ” tárgyban

indított közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint. nyilatkozom a változásbejegyzés
vonatkozásában
Nyilatkozom, hogy nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás22
Vagy
Nyilatkozom, hogy változásbejegyzési eljárás van folyamatban23
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolom a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolás is.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy
szabályszerűen meghatalmazott képviselő
aláírása)

21
22
23

Kérjük aláhúzással jelölni!
Megfelelő válasz aláhúzandó!
Megfelelő válasz aláhúzandó!

11. számú melléklet
NYILATKOZAT
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján a felhívás
feladását megelőző három évre vonatkozó árbevételéről
„Vállalkozási szerződés keretében a „Szombathely és a környező települések árvízi

védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00008
azonosító számú projekt vízi létesítményeinek létesítési engedélyes tervének
véglegesítése, engedélyeztetése, kiviteli tervének elkészítése és megvalósítása FIDIC
Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek
megfelelő tartalommal”
Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………………………
(székhely:………………………………………)
cégjegyzésre
jogosult
képviselője/meghatalmazott
képviselője24 ezennel kijelentem, hogy a(z) ……………………………… mint ajánlattevő/ közös
ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet 25 a felhívás
feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó - áfa nélkül számított – közbeszerzés
tárgyából származó árbevétele az alábbiak szerint alakult:
Év

Közbeszerzés tárgyából –
származó árbevétel (nettó HUF)

……...
……...
……...
Összesen

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
……………………………...
cégszerű aláírás
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

24

Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.

25

A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!

12. számú melléklet
NYILATKOZAT
a 321/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) - a megnevezésével, képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe
Alulírott…………………………………………
mint
a(z)……………………………………………(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult
képviselője/meghatalmazott képviselője26 ezennel kijelentem, hogy a(z) ………………………………
mint ajánlattevő/ közös ajánlattevő/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet27
rendelkezik a Vállalkozási szerződés keretében a „Szombathely és a környező

települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése” című KEHOP1.5.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt vízi létesítményeinek létesítési
engedélyes tervének véglegesítése, engedélyeztetése, kiviteli tervének elkészítése és
megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint a 191/2009 (IX. 15.)
Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal” tárgyú eljárás ajánlattételi felhívásban
meghatározott alábbi szakemberekkel:

Szakember neve

A szerződés
teljesítésekor
betöltendő munkakör

Végzettsége,
képzettsége

Tapasztalat (év)

Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi:
➢ a szakember(ek) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy
azok alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte
egyértelműen megállapítható legyen;
➢ a szakember(ek) végzettségét (és képzettségét) igazoló dokumentumok másolata,
➢ a szakember(ek) saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó
nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír(nak).
Nyilatkozom továbbá, hogy az eljárást megindító felhívás M2/a-b) és d) megajánlott
szakember(ek) a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni
fog(nak).
26
27

A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!
A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

13. számú melléklet
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év-év)

Intézmény megnevezése / Végzettség

ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYNEK VALÓ MEGFELELÉSHEZ BEMUTATOTT
TAPASZTALAT ISMERTETÉSE28
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi tapasztalat ismertetése,
KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjai (évhónap pontossággal)

Ellátott munkakör és
feladatok felsorolása, olyan
részletességgel hogy abból
az ALKALMASSÁGI
MINIMUMKÖVETELMÉNYBE
N meghatározott feltételnek
való megfelelés
megállapítható legyen

Szakmai
tapasztalat
számszerűen
megadva

AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINT ÖNÁLLÓAN ÉRTÉKELÉSRE KERÜLŐ
TAPASZTALAT ISMERTETÉSE29
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi tapasztalat ismertetése,
KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjai (évhónap pontossággal)

28
29

A táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető.
A táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető

Ellátott munkakör és
feladatok felsorolása, olyan
részletességgel hogy abból
az ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT

Szakmai
tapasztalat
számszerűen
megadva

SZERINTI megajánlás
ellenőrizhető legyen

AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINT ÖNÁLLÓAN ÉRTÉKELÉSRE
KERÜLŐ TAPASZTALAT ÖSSZESEN30:
MUNKAHELYEK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év-év)

Munkahely megnevezése / Beosztás

EGYÉB
Jogosultság elérési útvonala (amennyiben releváns): ......................................................................
Jogosultság megszerzésének dátuma (amennyiben releváns): ........................................................

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(szakember saját kezű aláírása)

30

A felolvasólapon szerepeltetendő érték.

14. számú melléklet
NYILATKOZAT
a szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott
……………………………………,
mint
a(z)
………………………………………
ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet 31 által ajánlott
_________________32 szakember kijelentem, hogy részt veszek a Vállalkozási szerződés

keretében a „Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló
dozmati víztározó megépítése” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosító számú
projekt vízi létesítményeinek létesítési engedélyes tervének véglegesítése,
engedélyeztetése, kiviteli tervének elkészítése és megvalósítása FIDIC Sárga Könyv
szerződéses feltételei szerint a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő
tartalommal tárgyú közbeszerzési eljárásban.

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat keretében való, személyem bemutatásáról tudomásom van,
ehhez kifejezetten hozzájárulok, az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és
dolgozni kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre
vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották.

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, a fent jelzett időszakra
vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból
akadályozná.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(szakember saját kezű aláírása)

31
32

A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!
A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!

15. számú melléklet
NYILATKOZAT
A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK LETÖLTÉSÉRŐL
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (érdekelt gazdasági szereplő
megnevezése) …………………………. (székhelye) …………………………. (adószáma) nevében
cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazott képviselője33, az Országos Vízügyi
Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő által „Vállalkozási szerződés keretében a „Szombathely

és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése”
című KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt vízi létesítményeinek
létesítési engedélyes tervének véglegesítése, engedélyeztetése, kiviteli tervének
elkészítése és megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint a
191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal” megindított
közbeszerzési eljárással összefüggésben
nyilatkozom,
hogy tárgyi eljárás közbeszerzési dokumentumait az Országos Vízügyi Főigazgatóság
honlapjáról 201_ __________________ hó ___ napján letöltöttem.
Érdekelt Gazdasági Szereplő elérhetőségei, adatai:
Az eljárásban illetékes kapcsolattartó
személy neve:
Levelezési cím:
Telefonszám:
Telefax szám34:
Elektronikus levelezési cím:

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy
szabályszerűen meghatalmazott képviselő
aláírása)

33
34

A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!
Olyan telefax elérhetőség, amely a megküldendő dokumentumok fogadására a nap 24 órájában alkalmas.

16. számú melléklet
NYILATKOZAT
MŰSZAKI MEGOLDÁSRA VONATKOZÓAN
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (érdekelt gazdasági szereplő
megnevezése) …………………………. (székhelye) …………………………. (adószáma) nevében
cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazott képviselője35, az Országos Vízügyi
Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő által „Vállalkozási szerződés keretében a „Szombathely

és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése”
című KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt vízi létesítményeinek
létesítési engedélyes tervének véglegesítése, engedélyeztetése, kiviteli tervének
elkészítése és megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint a
191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal” megindított
közbeszerzési eljárással összefüggésben
nyilatkozom,
a) az indikatív tervdokumentációban foglalt műszaki megoldásra teszek ajánlatot.
vagy
b) az indikatív tervdokumentációban foglaltaktól teljes egészében vagy részben eltérő műszaki
megoldásra teszek ajánlatot.36

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy
szabályszerűen meghatalmazott képviselő
aláírása)

35
36

A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!
A megfelelő rész aláhozandó.

17. számú melléklet
NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL
Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………….…………………..............................................................
(székhely:
………...................................…….......................................)
ajánlattevő
szervezet
cégjegyzésre jogosult képviselője „Vállalkozási szerződés keretében a „Szombathely és a
környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése” című
KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt vízi létesítményeinek létesítési
engedélyes tervének véglegesítése, engedélyeztetése, kiviteli tervének elkészítése és
megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint a 191/2009 (IX. 15.)
Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során az
alábbi nyilatkozatot teszem.

Ezúton
n y i l a t k o z o m, hogy
nyertességem esetén vállalom, hogy a szerződéskötés időpontjára 200 millió Ft/év és 50 millió
Ft/káresemény mértékű vagyoni és egyben nem vagyoni kárértékre vonatkozó közbeszerzés tárgyára
vonatkozó építési-szerelési felelősségbiztosítással, melyen belül a tervezésre vonatkozó mérték
minimum
40.000.000,Ft/év
és
minimum
10.000.000,Ft/káresemény
mértékű
felelősségbiztosítással rendelkezni fogok.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

