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A. ÚTMUTATÓ

1. A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK TARTALMA
1.1. A közbeszerzési dokumentumok a következő részekből áll:
1. KÖTET: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
2. KÖTET: ÚTMUTATÓ
3. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET
4. KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK
5. KÖTET: MŰSZAKI LEÍRÁS
+ önálló mellékletben árazatlan költségvetés és műszaki dokumentumok
1.2. Jelen útmutató nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat,
a közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az
ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési
dokumentumot és annak minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlati 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, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki
nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az
ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó). Sem a
közbeszerzési dokumentumot, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra
felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára.
2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
2.1.

Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási
pontokon szerezhet: Ajánlati felhívás 1. pontjában megjelölt címen és
elérhetőségen.

2.2.

A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza
kell igazolniuk. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a
varga.zoltan@ovf.hu e-mail címre küldjenek visszajelzést!

2.3.

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.
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3.

A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE

3.1.

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 végleges ajánlat tartalmának megfelelően.

3.2.

A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési
szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre
kerültek.

3.3.

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.

3.4.

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;


3.5.

a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és az alábbiakban részletezett
ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

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.
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3.6.

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.

3.7.

A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként
szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.

3.8.

Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - akár a
korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó
bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a
bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.
1. TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK:
A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozóan területileg illetékes
kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége és munkaügyi felügyelősége nyújt
tájékoztatást.
A munkavállalók védelme és a munkafeltételek tekintetében:

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL
Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85.
Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639.
Telefon: 06-1-346-9400
Fax: 06-1-346-9415
E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság
www.munka.hu
Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Járási Hivatal Munkavédelmi és
Munkaügyi Főosztály; Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály
1036 Budapest, Váradi u. 15.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail: munkavedelmi.ellenorzes@mvmu.bfkh.gov.hu,
munkavedelem.munkaugy@mvmu.bfkh.gov.hu
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Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&HKL=1&lng=1
Székhely:1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím: 1591 Budapest, Pf: 95
Email: hivatal@mbfh.hu
Tel: (+36-1) 301-2900
Fax. (+36-1) 301-2903
Budapesti Bányakapitányság
Cím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.
Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.
Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810
Email: bbk@mbfh.hu

Adózás tekintetében:
Nemzeti Adó és Vámhivatal
http://nav.gov.hu/
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
1132 Budapest, Váci út 48/c-d.
Telefonszám: +36 (1) 412-5400
Fax: +36 (1) 412-5551

Nemzetgazdasági Minisztérium
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
Cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.
Postacím: H-1880 Budapest, Pf.: 111.
Tel: +36-1-795-1637; +36-1-374-2560, +36-1-374-2559
Fax: +36-1-374-2925, +36-1-311-5243
ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
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Környezetvédelem tekintetében:
Vidékfejlesztési Minisztérium
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Levelezési cím: 1860 Budapest
Tel: +36 1-795-2000
Fax: +36 1-795-0200
info@vm.gov.hu

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
H-1016 Budapest, Mészáros u. 58/A., Telefon: +36-1-224-91-00, Fax: +36-1-22492-62.

Egészségvédelem
Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály
Cím:

1138 Budapest, Váci út 174.

1550 Bp., Pf. 203
Központi telefon:

(1) 465-3800

Igazgatói titkárság

(1) 465-3850

Fax:

(1) 465-3853

E-mail: titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu

Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Társadalmi Felzárkózásért
Felelős Államtitkárság
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
Postai cím: 1357 Budapest, Pf.: 2.
Telefonszám: 06-1-795-1000 Ügyfélszolgálat telefon: 06-1-795-6411
Telefax: 06-1-795-0002
Ügyfélszolgálat e-mail: lakossag@kim.gov.hu
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A Kbt. 73. § (4) bekezdésében hivatkozott környezetvédelmi, szociális és munkajogi
rendelkezéseket tartalmazó nemzetközi egyezmények jegyzéke:
87. számú ILO-egyezmény az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog
védelméről
98. számú ILO-egyezmény a szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog
elveinek alkalmazásáról
29. számú ILO-egyezmény a kényszer- vagy kötelező munkáról
105. számú ILO-egyezmény a kényszermunka felszámolásáról
138. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról
111. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő
hátrányos megkülönböztetésről
100. számú ILO-egyezmény a férfi és a női munkaerőnek egyenlő értékű munka
esetén járó egyenlő díjazásáról
182. számú ILO-egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról
és felszámolására irányuló azonnali lépésekről
Bécsi egyezmény a sztratoszferikus ózonréteg védelméről és annak Montreáli
Jegyzőkönyve az ózonréteget lebontó anyagokról
A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és
ártalmatlanításáról szóló bázeli egyezmény (Bázeli Egyezmény)
Stockholmi Egyezmény a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező
anyagokról
Rotterdami Egyezmény a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes
veszélyes vegyi anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló
jóváhagyási eljárásáról (1998. szeptember 10.) és annak három regionális
jegyzőkönyve
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B. SZERZŐDÉSTERVEZET
VÁLLALKOZÁSI

SZERZŐDÉS

TERVEZET

(KÜLÖN MELLÉKLETBEN)
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C. 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 (2. sz. melléklet)
Ajánlati nyilatkozat Kbt. 66. § , (4) és (6) bekezdése, a Kbt. 73. § (4)-(5)
bekezdése alapján, nyilatkozat alvállalkozókra vonatkozóan (3/A és B sz.
melléklet) (arra feljogosított személy(ek) által aláírt nyilatkozat nyújtható
be.)
Nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint a kizáró okok hiányára
vonatkozóan (3/c. sz. melléklet)
Nyilatkozat – Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint – eredeti példány (3/D. sz.
melléklet)
I. FEJEZET: AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK
Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult, ajánlatban csatolt nyilatkozatot,
dokumentumot aláíró képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás
mintája.
Konzorciumi megállapodás
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.
Nyilatkozat felelősségbiztosításról, teljesítési és jótállási biztosítékról (4.
sz. melléklet)
Meghatalmazás (5. sz. melléklet)
Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan alvállalkozó
vonatkozásában (6. sz. melléklet)
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Nyilatkozat változás bejelentési eljárásról (7. sz. melléklet)
Szakmai ajánlat: Árazott költségvetés
II. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT
ESETBEN)

önálló
mellékletb
en

III. 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 másolati 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.
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2. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
1. Ajánlattevő
Név:
Székhely:
Telefon:
E-mail:

Fax:

Ajánlattétel tárgya: „A Márvány u. D épület teljes külső hőszigetelése
(a lemálló vakolat helyreállítása)”

2. Ajánlat:
Bírálati szempont

Ajánlat

Nettó vállalkozói díj (HUF)

HUF

Jótállás időtartama (a műszaki átadásátvételt követő naptól számítva
hónapokban megadva; ajánlati elem
minimum értéke: 36 hónap, legkedvezőbb
szintje: 60 hónap)

hónap

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

______________________________
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
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3/A. sz. melléklet
AJÁNLATI NYILATKOZAT1
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő
megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), ………………………….
(Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő
cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség
megjelölése), az Országos Vízügyi Főigazgatóság ajánlatkérőnek a „A Márvány u. D
épület teljes külső hőszigetelése (a lemálló vakolat helyreállítása)” tárgyban
megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben.

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának
alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek
igénybe2:
A közbeszerzés azon része, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót
kívánok igénybe venni:

Nyilatkozom a Kbt. 66 § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a fent megnevezett részek
tekintetében az ajánlat benyújtásakor az alábbi alvállalkozók ismertek:
A
közbeszerzés
azon
Az
része, amelyre az ismert
megnevezése,
alvállalkozót
igénybe
adószáma
kívánom venni

alvállalkozó
székhelye,

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

1

Közös ajánlattétel esetén, külön-külön szükséges benyújtani, ajánlattevőnként.

2

Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”
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3/B. sz. melléklet
AJÁNLATI NYILATKOZAT3
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő
megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), ………………………….
(Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő
cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség
megjelölése), az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő által „A Márvány u.
D épület teljes külső hőszigetelése (a lemálló vakolat helyreállítása)” tárgyban
megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben.
A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy vállalkozásunk a kis- és
középvállalkozásokról,
fejlődésük
támogatásáról
szóló
törvény
szerint
4
……………………………………-vállalkozásnak minősül / vállalkozásunk nem tartozik a
kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá5.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

____________________________________
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

3

Közös ajánlattétel esetén, külön-külön szükséges benyújtani, ajánlattevőnként.

4

5

mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a jogszabály
rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni.
A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni.
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3/C. sz. melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint a kizáró okok hiányára vonatkozóan

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő
megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), ………………………….
(Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő
cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség
megjelölése), az Országos Vízügyi Főigazgatóság , mint Ajánlatkérő „A Márvány u. D
épület teljes külső hőszigetelése (a lemálló vakolat helyreállítása)” tárgyban
megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom,
hogy az ajánlatkérő által tárgyi eljárás ajánlattételi felhívásában megnevezett kizáró okok
- a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont - az általam képviselt szervezet, továbbá
a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozó/alvállalkozók tekintetében nem
állnak fenn.

Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy cégemet6
-

szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik.

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy 7
-

az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r);
ra)-rd) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról8:

neve: ____________________, állandó lakóhelye: ____________________9
6

Megfelelő válasz aláhúzandó!
Megfelelő válasz aláhúzandó!
8
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja
szerint tényleges tulajdonos:
ra) z 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 jogi
személyiséggel nem rendelkező 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. § (2)
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, továbbá
7
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vagy
-

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rd) pontja szerinti
természetes személy hiányában az alábbiakban adjuk meg:

Nincs természetes személy tulajdonosa.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

______________________________
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

9

Szükség esetén bővíthető!
15

3/D. sz. melléklet
AJÁNLATI NYILATKOZAT10
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő
megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), ………………………….
(Ajánlattevőt
nyilvántartó
cégbíróság
neve),
…………………………
(Ajánlattevő
cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése),
az Országos Vízügyi Főigazgatóság ajánlatkérőnek a „A Márvány u. D épület teljes külső
hőszigetelése (a lemálló vakolat helyreállítása)” tárgyban megindított közbeszerzési eljárással
összefüggésben.
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 az eljárást megindító felhívásban megjelölt
időpontig fenntartjuk.
Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező
szerződéstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel teljesítjük.
Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattal benyújtott elektronikus másolati példány az ajánlat papír
alapú példányával mindenben megegyezik.
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (4) bekezdés
alapján megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek,
amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4.
mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
Nyilatkozom, továbbá, hogy ajánlatunkat a Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért
felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján – által
kiadott, a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről
szóló tájékoztatásban foglaltak figyelembe vételével állítottunk össze.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
____________________________________
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

10

Közös ajánlattétel esetén, külön-külön szükséges benyújtani, ajánlattevőnként.
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4. számú melléklet
NYILATKOZAT
A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL, TELJESÍTÉSI ÉS JÓTÁLLÁSI BIZTOSÍTÉKRÓL
Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………….…………………..............................................................
(székhely:
………...................................…….......................................)
ajánlattevő
szervezet
cégjegyzésre jogosult képviselője az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő
által „A Márvány u. D épület teljes külső hőszigetelése (a lemálló vakolat
helyreállítása)”tárgyban 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 időpontjában az ajánlattételi
felhívás egyéb információk 16. pontjában foglalt legalább 39.000.000,-Ft/év és legalább
15.000.000.-Ft/káresemény mértékű általános felelősségbiztosítással a szerződéskötés
időpontjában rendelkezni fogok.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülök és a
szerződéskötés időpontjában nem rendelkezem az Ajánlatkérő által a felhívásban előírt
kritériumoknak megfelelő felelősségbiztosítással, abban az esetben az a
szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az
ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.
Nyilatkozom továbbá a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján, hogy a teljesítési biztosítékot,
illetőleg a jótállási biztosítékot a Kbt. 134. § (2)-(3) bekezdés szerinti határidőre az
Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátom.
Teljesítési biztosíték: a teljesítés időtartamára, a teljesítés elmaradásával kapcsolatos
igények biztosítékaként, a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %ának megfelelő mértékben, a Kbt. 134. § (2) bekezdés szerint biztosítva.
A teljesítési biztosítéknak a szerződéshatályba lépésének időpontjában a Megrendelő
rendelkezésére kell állnia.
Jótállási biztosíték: A szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 3 %-a, a
Kbt. 134. § (3) bekezdés szerint biztosítva. A jótállási igényekre kikötött biztosítékot
teljesítés időpontjában (sikeres átadás-átvételt igazoló utolsó jegyzőkönyv átvétele) kell
rendelkezésre bocsátani, a jótállási biztosítéknak a jótállási időtartam leteltéig kell
hatályban (lehívhatónak) maradnia. A biztosíték határidőre történő rendelkezésre
17

bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. Ajánlati elem minimum
értéke: 36 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap
Tudomásul veszem, hogy a biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint
óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára
történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt
garancia vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító készfizető kezesség biztosításával,
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
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5. számú melléklet
MEGHATALMAZÁS
Alulírott
____________________,
mint
a(z)
________________________________________
(székhely:
______________________________) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője
ezennel meghatalmazom ____________________ (szig.z.: __________; szül.:
__________; an.: __________; lakcím: ______________________________), hogy
az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő által „A Márvány u. D épület
teljes külső hőszigetelése (a lemálló vakolat helyreállítása)” tárgyban készített
ajánlatunkat aláírásával lássa el.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
______________________________
(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult
képviselőjének aláírása)

______________________________
(meghatalmazott aláírása)

Előttünk, mint tanúk előtt:
Aláírás:
Név:
Lakcím:

Aláírás:
Név:
Lakcím:
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6. számú melléklet
NYILATKOZAT
a kizáró okok vonatkozásában
Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………….…………………..............................................................
(székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő
szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője az Országos Vízügyi Főigazgatóság,
mint Ajánlatkérő által „A Márvány u. D épület teljes külső hőszigetelése (a
lemálló vakolat helyreállítása)” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi
nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában:

Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §
(1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót/alvállalkozókat.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
(cégjegyzésre jogosult vagy
szabályszerűen meghatalmazott
képviselő aláírása)
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7. számú melléklet

NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL

Alulírott ........................................., mint a(z) ..........................................
(cég
megnevezése, székhelye) képviselője az Országos Vizügyi Főigazgatóság által
indított „A Márvány u. D épület teljes külső hőszigetelése (a lemálló vakolat
helyreállítása)” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében nyilatkozom, hogy
ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében11:
a) változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban;
b) változásbejegyzési eljárás van folyamatban, így ajánlatomhoz csatolom a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy
szabályszerűen meghatalmazott
képviselő aláírása)

11

Megfeleő aláhúzandó
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D. MŰSZAKI LEÍRÁS
Külön mellékletben
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