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I.  A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 

 

 

Az Ajánlatkérő 

 

Hivatalos név: Celldömölk Város Önkormányzata 

Postai cím: Városháza tér 1. 

Város/Község: Celldömölk 

 

Postai irányítószám: 

9500 

Ország: Magyaror-

szág 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Farkas Gábor jegyző 

Telefon: +36 95777811 

E-mail: farkas.gabor@celldomolk.hu    Fax: +36 95420304 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.celldomolk.hu 

A felhasználói oldal címe (URL): www.celldomolk.hu 

Nemzeti azonosítószám: AK01397 

 

Kapcsolattartó: Vigh Edit 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

Lajstromszám: 00178 

9700 Szombathely, Petőfi S. u. 45. 

Telefon: +36 303439537 

Fax: 36 95420304 

E- mail: vighe.gyor@gmail.com 

 

 

Ajánlattevő feladata   

 

Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező kivitelezési munkákat a közbeszerzési do-

kumentumokban, különösen az ajánlattételi felhívásban, a jelen ajánlati dokumentációban, 

illetve a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben meghatározott mennyiségi és 

minőségi meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok, szabványok, illetve egyéb előírások 

és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani. 

 

Az ajánlat költségei  

 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattevőnek kell 

viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a dokumentációban kifejezetten megadott 

jogcímen kívül egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás 

eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel szemben ezen 

költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.  

 

Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítésével kapcsolatosan sem a 

nyertes ajánlattevőnek, sem más ajánlattevőknek semmiféle - esetleges jövőbeni - térítésre 

nem kötelezhető.  

 

Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, 

azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint kezeli. 

 

 

mailto:farkas.gabor@celldomolk.hu
http://www.celldomolk.hu/
http://www.celldomolk.hu/
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Az ajánlatok kidolgozásának feltételei  

 

Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet és a 322/2015. (X.30.) 

Korm. rendelet előírásaival összhangban. 

 

Az ajánlattevőnek nyertesként történő kihirdetése esetén nincs lehetősége ajánlata, vagy a 

jelen dokumentáció bármely - akárcsak rész - előírásának megváltoztatására sem.  

 

 

Az ajánlattevő a felhívásban és a dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban az aján-

lati határidő lejártát megelőzően – a Kbt. 56. § (3) bekezdésében és a Kbt. 114. § (6) bekezdé-

sében meghatározott határidők figyelembevételével – írásban kiegészítő információkért for-

dulhat az ajánlatkérőhöz, aki a kért információt az ajánlati határidő lejárta előtt ésszerű időben 

megadja. A tájékoztatás tartalmát valamennyi ajánlattevő egyidejűleg megkapja. Az írásbeli 

tájékoztatás oly módon kérhető, hogy a kérdéseknek a fent hivatkozott határidők figyelembe-

vételével meg kell érkezniük ajánlatkérőhöz (Megbízottjához) e-mail 

(vighe.gyor@gmail.com) vagy kézbesítő útján az ajánlatkérő (Önkormányzat) címére. Aján-

lattevő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben foglalt kérdéseit a kiegészítő tájékoztatás 

iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg, a kiegészítő tájékoztatás rugalmas nyújtása érde-

kében szíveskedjen elektronikus úton, szerkeszthető formátumban is a megadott e-mail címre 

eljuttatni. 

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe  

 

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2018. május 8. (kedd) 10.00 óra 
 

Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az határidőre a megadott 

címre beérkezett, a késedelemből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. 

 

Az ajánlat benyújtásának címe:  

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 105. iroda 

9500 Celldömölk, Városháza tér 1. 

 

Az ajánlat benyújtásának formai kellékei: 

Az ajánlatokat zárt csomagolásban, 1 eredeti példányban, bármilyen módon összefűzve és 1 

példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file), 

cégszerűen aláírva, minden, tartalommal rendelkező oldal folyamatos sorszámozásával, szá-

mozott tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani.  

 

A csomagoláson az alábbi megjelölést kell feltüntetni: 

„AJÁNLAT - Celldömölk, Koptik Odó utca helyi piac infrastrukturális fejlesztése, fe-

dett piac épület felújítása - Nem bontható fel az ajánlati határidő lejárta előtt!" 

 

A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha 

annak kézhezvételére az ajánlati határidőig sor kerül. A postán feladott ajánlat külső csoma-

golásán (pl. boríték) továbbá a következőket is fel kell tüntetni: „KÖZBESZERZÉSI AJÁN-

LAT”.  

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban sze-

replő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolá-

sában részt vevő más szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell 
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írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 

személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.  

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak 

végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kéz-

jeggyel kell ellátni. 

 

Az ajánlatok bontása  

 

 Az ajánlatok bontására az ajánlati határidő lejártakor kerül sor. Az ajánlatok bontásánál a 

Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. 

 

Az ajánlatok bontásakor a Kbt. 68. § (4) bekezdésében meghatározott kötelező adatok kerül-

nek a felolvasólapról ismertetésre. 

 

Az ajánlatok bontásának helye és ideje: 

Celldömölk Város Önkormányzata 

9500 Celldömölk, Városháza tér 1. 

Első emeleti tárgyalóterem 103. szoba. 

Időpont: 2018. május 8. (kedd) 10.00 óra 

 

 

Az ajánlatok módosítása, ajánlati kötöttség 

 

Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati határidő lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja. Aján-

lattevő az ajánlati határidőt követő 60 napig az ajánlatához kötve van. 

 

Az ajánlatok értékelése 

 

Ajánlatok értékelési szempontja: 

 

Ajánlatkérő az ajánlatokat legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont 

szerint értékeli a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján. 

 

Részszempont 
Adható pontszám alsó 

és felső határa 

Súly-

szám 

1) Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 0,00 – 10,00 70 

2) Személyi állomány képzettsége, szak-

mai tapasztalat mértéke (322/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 9. §) (hó) (max 24 hónap) 

0,00 – 10,00 14 

3) Minőségi részszempontok: 

 

3.1. Érintett településrészen az esetleges szállí-

tási szennyeződések (felhordott sár, por) fo-

lyamatos eltávolításának biztosítása  

0,00 – 10,00 

4 

 

 

3.2. Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési mun-

kát csak napközben 7:00-18:00 közötti idő-

szakban ill. szombaton 8:00-12:00 közötti idő-

szakban végez  

0,00 – 10,00 4 

3.3. Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitele-

zési munkát 22:00-06:00 óra között  

 

0,00 – 10,00 4 
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3.4. Vállalja, hogy éjszaka nem végez szállítási 

feladatot a munkaterületre 22:00-06:00 óra 

között  

0,00 – 10,00 4 

 

Értékelési ponttartomány: 

 

Az adható pontszám a részszempontok esetén 0,00-10,00 pont, ahol a 0,00 pont a leg-

rosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték. 

Értékelési módszer: 

 

A legjobb ár-érték arány értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismerte-

tése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti: 

— az 1. részszempont esetén fordított arányosítással, 

— a 2. részszempont esetén pontozással 

— a 3. részszempont tekintetében az ajánlatokat az abszolút pontozási módszerrel 

határozza meg, ahol az „igen” választ 10 ponttal értékeli, míg a „nem” válasz 0 pontot 

kap. 

 

Felhívjuk a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján közzétett (a 

nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásá-

ról) útmutatójára. 

 

1. értékelési részszempont: Nettó vállalkozói díj összesen (HUF), súlyszám: 70 

 

Az ajánlatban szereplő árnak fix árnak kell lennie, vagyis ajánlattevők semmilyen 

formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 

 

A nyertes ajánlattevő ezen felül egyéb díj- vagy költségigénnyel nem fordulhat az 

ajánlatkérő felé. 

 

A nettó árat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, 

függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek stb. 

 

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő 

beruházói kockázatot és hasznot is. Az ajánlati árat úgy kell kialakítani, hogy az tar-

talmazza az ajánlattevőnek a beruházással kapcsolatos valamennyi költségét. 

 

Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés va-

lutaneme is csak ez lehet.  

 

A nettó árak a mindenkor hatályos ÁFA mértékével kerülnek elszámolásra. 

 

Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési 

mód elfogadhatatlan ajánlatkérő számára.  

 

Ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyá-

nak eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek be-

tartásához szükségesek. 

 

Ajánlatkérő árazatlan költségvetést bocsájt ajánlattevők rendelkezésére. 

 

Az értékelés alapját a költségvetés mindösszesen cellájában szereplő érték képezi, 

ezen értéket kell a Felolvasólapon feltüntetni. 
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Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a beárazott költségvetés benyújtását 

az átalányár jellegű ajánlati ár megalapozottsága érdekében, továbbá a Kbt. 72. §-a 

szerinti aránytalanul alacsony ár vizsgálat elvégzésének elősegítése érdekében írta elő. 

Erre tekintettel az árajánlat megalapozottsága esetén külön nem vizsgálja a költségve-

tésen belüli egyes tételeket az érvényesség szempontjából.  

 

Amennyiben a felolvasólapon közölt ellenszolgáltatási összeg és a költségvetési főösz-

szesítő összesen sorában meghatározott ellenszolgáltatási összeg eltér, az ajánlatkérő 

az árazott költségvetés adatai alapján ellenőrző számítást végez, és amennyiben a szá-

mítás helyes, a költségvetési főösszesítő összesen sorát tekinti irányadónak.  

 

Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a költségvetés 

valamennyi tételét be kell árazni, kivéve, ha kiegészítő tájékoztatás során ajánlatkérő 

ettől eltérően rendelkezik.  

 

Az ajánlati árnak magába kell foglalnia az ajánlattevő mindennemű költségét és kiadá-

sát. 

Az alkalmazott fordított arányosítás képlete:  

Pontszám = (Ajánlatlegkedvezőbb / Ajánlatvizsgált) x (Pontszámmaximális – Pontszámminimális) + 

Pontszámminimális 

 

A legalacsonyabb értéket megajánló ajánlat kapja a 10,00 pontot – mint az ajánlatkérő 

számára legkedvezőbb ajánlat – a többi ajánlat a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva 

arányosítással kerül kiszámításra. 

 

Ha az adott részszempont szerint minden ajánlat egyforma, akkor az arányosítási kép-

let (zéró osztás miatt) nem használható, és minden ajánlat 10,00 pontot kap. 

 

Az ajánlatkérő az adott részszempont esetében az adott ajánlat fenti módszerrel megál-

lapított pontszámát (2 tizedesjegyre kerekítve) a részszempont súlyszámával megszo-

rozva állapítja meg az adott ajánlat összpontszámát. 

 

Ha a fenti módszerek alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az ál-

talános szabályoknak megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni.  

 

Az az ajánlat a legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.  

 

Nullás megajánlás esetén (valamely bírálati szempont esetében) ha a nulla osztása / 

zéróosztás miatt a képlet nem lenne alkalmazható, akkor a képlet alkalmazhatósága 

érdekében az ajánlatkérő a nullás megajánlás esetén 0,01 értékkel fog számolni. 

 

Ajánlatkérő az egyes matematikai számítások elvégzésekor, minden esetben kettő 

tizedesjegy pontossággal számol, a harmadik tizedesjegynél 1-től 4-ig lefelé, és 5-től 

9-ig felfelé történik a kerekítés. 

 

 

2. értékelési részszempont: Személyi állomány képzettsége, szakmai tapasz-

talat mértéke (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. §) (hó) (max 24 hónap), súly-

szám: 14 

 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban megha-

tározott feladatok körében értékként tekint a szakmai tapasztalattal rendelkező szak-
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emberek bevonására, így ezen feladatok szakmai minőségét a feladatok ellátásának 

szakmai színvonalát a bevonásra kerülő szakemberek szakmai tapasztalata alapján kí-

vánja megítélni. 

 

Az ajánlatkérő a részszempont esetében a pontozás módszerét alkalmazza az alábbiak 

szerint: 

 

Amennyiben ajánlattevő a teljesítésbe bevon 11 fő olyan szakembert, aki rendelkezik 

magasépítési szakterületen – MV-É - szerzett műszaki vezetői szakmai tapaszta-

lattal. 
 

 

Értékelésre a szakember magasépítési szakterületen szerzett műszaki vezetői 

szakmai tapasztalati ideje (hó) kerül az alábbi pontozási rendszer szerint: 

 

1 – 5 hó: 1 pont 

6 – 10 hó: 2 pont 

11 – 15 hó: 3 pont 

16 – 20 hó: 5 pont 

21 – 24 hó: 10 pont 

 

Egész hónapban szükséges megadni. 

 

Amennyiben ajánlattevő a jelen értékelési szempont tekintetében nem mutat be szak-

embert, vagy a bemutatott szakember nem rendelkezik irányadó szakmai tapasztalat-

tal, úgy Ajánlattevő 0 pontot kap. 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben ajánlattevő a megajánlott szakember 

esetében több, mint 24 hónap, az elvárt feltételeknek megfelelő tapasztalatot mutat be 

ajánlatában, ez esetben is a max. 10 pontot kaphatja az értékelés során. 

 

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben ajánlattevő a megajánlott 1 fő 

szakemberen túl további szakember(eke)t mutat be ajánlatában, ajánlatkérő ezen eset-

ben is kizárólag az ajánlatban az első helyen megjelölt/szereplő szakember szakmai 

tapasztalatát vizsgálja, a további bemutatott szakember(ek) szakmai tapasztalatát nem 

vizsgálja az értékelés során! 

 

Szakmai tapasztalat = naptári hónapban megadott gyakorlati idő. A szakmai tapaszta-

lat vonatkozásában, az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak 

bele az adott szakember szakmai tapasztalatába. 

 

Ajánlatkérő kizárólag a kért elvárásoknak teljes körűen megfelelő szakmai tapasztala-

tot veszi figyelembe az értékelés során. 

 

A fentiekre tekintettel az ajánlatban csatolandó: 

 ajánlattevő nyilatkozatát a személyi állomány bemutatása a 2. értékelési rész-

szempont tekintetében, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által 

aláírva, 

 a bemutatott szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozata, amelyben vállalja, 

hogy ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítése 

                                                      
1 Egy szakember bemutatása lehetséges. 
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során. 

 

3. értékelési részszempont: minőségi szempontok, súlyszám: 16 

 

Az ajánlatkérő értékelni kívánja a munkák megvalósítása során az egyes környezetvé-

delemmel kapcsolatos vállalásokat. A vállalást az ajánlattevőknek minden részszem-

pont esetében igen/nem válasszal kell megadniuk. Az ajánlatkérő az „igen” választ 10 

ponttal értékeli, míg a „nem” választ „0” ponttal. 
 
 

II. FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ 

MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

 

Az ajánlati ár 

 

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell valamennyi, a nyertes ajánlattevő tevékenységével és szer-

ződésszerű teljesítésével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat.  

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot 

és hasznot is. 

Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valuta-

neme is csak ez lehet.  

 

Fizetési feltételek, árképzés  

 

Jelen közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés finanszírozása TOP-1.1.3-15-

VS1-2016-00006 azonosítószámú „Celldömölk, Koptik Odó utcai helyi piac infra-

strukturális fejlesztése, fedett piac épület felújítás” című projektre elnyert támogatás 

terhére történik. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a nettó 

szerződéses ár 100 %-a pályázati támogatásból kerül finanszírozásra.  

A TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006 azonosító számú „Celldömölk Koptik Odó utcai 

helyi piac infrastrukturális fejlesztése” tárgyú támogatott projekt költségvetésében a 

fedett piac épület felújítására rendelkezésre álló pályázati forrás összege nettó 

42.800.000 Ft. 

 

A teljesítés során 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség. 

A részszámla: a szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítést követően, de 

legkésőbb a munkaterület átadás-átvételétől számított 45. naptári napig, a 

végszámla: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően nyújt  

 

Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó telje-

sítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. 

 

Jelen beszerzés EU-s projekt részeként, támogatással, támogatási szerződés alapján 

valósul meg. Ajánlatkérő a számlák kifizetésénél a Támogatási Szerződés szerinti utó-

finanszírozást alkalmaz, figyelemmel a 272/2014. (XI.5) Korm rendelet vonatkozó 

rendelkezéseire. Az egyes számlák esetében a teljes összeg megtérítése Celldömölk 

Város Önkormányzata által közvetlenül a nyertes ajánlattevő pénzforgalmi számlájára 

történik. 

 

Az ellenszolgáltatás kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdése szerint, a szükséges 

mellékletekkel együtt benyújtott számla kézhezvételének napját követő 30 napon be-

lül, átutalással történik, a szerződés teljesítésére a Kbt. 135.§ (1) és (5)-(6) bekezdései 

is relevánsak.  
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A Kbt. 135. §  (1) bekezdés alapján az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesí-

tésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb 

az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kéz-

hezvételétől számított tizenöt  napon belül írásban köteles nyilatkozni. 

 

Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz 

igénybe, úgy ajánlatkérő az ellenszolgáltatás teljesítése során a Ptk. 6:130. § (1)-(3) 

bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 32/A. §-ában foglaltak 

alapján fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket. 

 

A Kbt. 135. § (6) bekezdés értelmében az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján 

megkötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a 

jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 

 

Ajánlatkérő előleget a Kbt. 135. § (8) bekezdésben foglaltak alapján az alábbiak sze-

rint biztosít: a szerződésben foglalt - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – teljes el-

lenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét bizto-

sítja. Ajánlattevő előleget csak írásban Ajánlatkérőnek címezve igényelhet. 

 

Előleg igénylése esetén az előleg összegét az ajánlatkérő fizeti ki a nyertes ajánlatte-

vőként szerződő fél részére a 322/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 30. § (1) bekezdésé-

ben foglaltak alapján a munkaterület átadását követő 15 napon belül. Nyertes ajánlat-

tevő az előleg megérkezését követően előleg számlát állít ki, amelyet az ajánlatkérő-

ként szerződő fél részére nyújt be. 

Az előleg összegének elszámolása: az előleg összege a végszámlából kerül levonásra. 

 

Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. §-a alapján BRUTTÓ 2 millió fo-

rint mértékű tartalékkeretet biztosít (kizárólag feltételesen felhasználható összeg). A 

tartalékkeret felhasználása a megrendelt pót- többletmunkának minősülő munka ellen-

értékének fedezetére használható fel. A tartalékkeret összegét az ajánlati árban 

nem kell feltüntetni.  

 

Az ellenszolgáltatás teljesítésére a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény, az 

adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény előírásai és a Támogatási Szerződésben 

rögzítettek is megfelelően vonatkoznak. 

 

Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § alapján késedelmes fizetés esetén a késedelem időtartamá-

hoz igazodó késedelmi kamatot fizet. 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. 

 

A szerződés teljesítésének pénzügyi feltétele, hogy a kifizetés időpontjában a nyertes 

ajánlattevőnek nincs lejárt adó- vagy köztartozása megrendelő felé. 

 

Egyéb irányadó jogszabályok: 

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 

c) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 

d) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

d) Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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e) 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes 

európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről. 
 

A szerződés csak a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezéseivel összhang-

ban módosítható. 

 

3.  Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 

A nyertes ajánlattevő az ajánlati felhívás jelen pontjában és az ajánlati dokumentáció-

ban rögzített szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles.  

 

Késedelmi kötbér: a vállalkozót a késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbérfizeté-

si kötelezettség terheli, melynek mértéke 20.000 Ft/nap a késedelem első napjától, de 

legfeljebb a szerződés szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a.  

Amennyiben a késedelmi kötbér mértéke eléri a meghatározott maximum értéket, úgy 

Ajánlatkérő jogosult a szerződés felmondására, illetve a szerződéstől való elállásra. 

A kötbérszámítás alapja a szerződés szerinti nettó vállalkozói díj (ellenszolgáltatás) 

összege. 

 

Meghiúsulási kötbér: Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a nyertes 

Ajánlattevő felelős, a teljesítés elmaradása miatt Megrendelőt a nettó vállalkozási díj 

20%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg. 

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően a szerződést biztosító mellékkötelezett-

ségek abban az esetben érvényesíthetők, ha a vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, 

megszegi a szerződést. 

 

Teljesítési biztosíték: 

Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka-

ként teljesítési biztosítékot köt ki. A Vállalkozó nem, vagy nem jog- és szerződésszerű 

teljesítése esetére a Vállalkozó teljesítési biztosítékot köteles a Megrendelő rendelke-

zésére bocsátani. A teljesítési biztosíték teljes összege a szerződés szerinti, (tartalékke-

ret nélküli) nettó vállalkozói díj 3%-a (azaz három százaléka). A teljesítési biztosíték 

hatályának a szerződés hatálya alatt folyamatosan fenn kell állnia az utolsó részteljesí-

tésre vonatkozó teljesítésigazolás kiállításáig, abban az esetben is, ha a Vállalkozó ké-

sedelembe esik, vagy a teljesítési határidőket módosítják. A teljesítési biztosítékot a 

Vállalkozó köteles a legkorábban a szerződés hatályba lépésének időpontjában átadni 

Megrendelő részére.  

 

Jótállási biztosíték: 

A Vállalkozó által vállalt jótállási kötelezettségek teljesítését biztosítja. A jótállási biz-

tosíték teljes összege a szerződés szerinti, (tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói díj 

3%-a (azaz három százaléka). A jótállási biztosíték hatályának a jótállási időszak alatt 

folyamatosan fenn kell állnia a jótállási időszak lejártának napjáig, abban az esetben 

is, ha a jótállási időszak a jogszabály alapján újból indul vagy nyugvással meghosz-

szabbodik. A jótállási biztosítékot a Vállalkozó köteles a jótállási időszak kezdő nap-

ján átadni Megrendelő részére. 

 

4. Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a megjelölése, amelyektől az Ajánlattevő 

megfelelő tájékoztatást kaphat: 

 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság 

1024 Budapest, Fehér út 10.  

Telefon: +36 1 299-9090 
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Fax:       +36 1 299-9093 

E-mail: munkavedelmi-foo@lab.hu 

 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

1097 Budapest, Albert Flórián u. 26.  

1437 Budapest, Pf. 839. 

Telefon: +36 1 476-1100  

Fax:       +36 1 476-1390 

E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu 

 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámo-

gatási és Társadalombiztosítási Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály 
9700 Szombathely, Hargita u. 31.  

Postacím: 9701 Szombathely, Pf. 243. 

tel: 06-94-522-610 

fax: 06-94-500-795 

E-mail: munkavedelem.munkaugy@vas.gov.hu 

 

Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

9700 Szombathely, Sugár út 9. 

tel:  +36 94-506-300 

fax: +36 94-506-335 

E-mail: titkarsag.vas@nydr.antsz.hu 

 

A tájékoztatás kérésével kapcsolatos díjak az ajánlatadás költségeinek minősülnek, melyeket 

az Ajánlattevőnek kell viselnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:munkavedelmi-foo@lab.hu
mailto:tisztifoorvos@oth.antsz.hu
mailto:munkavedelem.munkaugy@vas.gov.hu
mailto:titkarsag.vas@nydr.antsz.hu
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MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK 

 

Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumban szereplő mellékletek 

tartalmáért, azokat ajánlattevőnek úgy kell csatolnia ajánlatába és esetlegesen javítani, bővíte-

ni, hogy azok megfeleljenek az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumban előír-

taknak és vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. 
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1. számú melléklet 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

       A közbeszerzési eljárás tárgya: 

Vállalkozási szerződés Celldömölk, Koptik Odó utcai helyi piac infrastrukturális fejlesz-

tése, fedett piac épület felújítás munkáira (építési beruházás) 

Projektazonosító: TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006 

Ajánlatkérő: Celldömölk Város Önkormányzat 

 

Tartalomjegyzék Oldalszám 

Tartalomjegyzék (oldalszámokkal ellátva) (1. sz. melléklet)  

Felolvasólap (2. sz. melléklet)  

Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján  

(3. sz. melléklet) (eredeti aláírással nyújtandó be) 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (1) bekezdése, a Kbt. 65. § (7) be-

kezdése szerint, valamint az alkalmassági követelményekről  

(4. sz. melléklet) 

 

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 67. § (1) 

bekezdése szerint, valamint az alkalmassági követelményekről (ameny-

nyiben releváns) (5. sz. melléklet) 

 

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekinte-

tében (6. sz. melléklet) 

 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalá-

sát tartalmazó okirat (adott esetben) 

 

A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (7. sz. melléklet)  

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz 

benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbí-

róság által megküldött igazolás (adott esetben) 

 

Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. 

§ (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája 

 

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cég-

jegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó 

(a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos 

meghatalmazás 

 

Közös ajánlattevők megállapodása (közös ajánlattétel esetén)   

Nyilatkozat a 2. számú értékelési résszempontra bemutatott szakember-

ről (8. sz. melléklet) 

 

Nyilatkozat az elektronikus formában benyújtott ajánlatról  

(9. sz. melléklet) 

 

Nyilatkozat cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelemről 

(10. sz. melléklet) 

 

Dokumentáció átvételét igazoló dokumentum, illetve nyilatkozat  

(AF 24./15. pont) (11. sz. melléklet) 

 

Szakmai önéletrajz a 2. számú értékelési résszemponthoz - rendelkezés-

re állási nyilatkozattal (12. sz. melléklet) 

 

A 2. sz. résszemponthoz bemutatott szakember kamarai nyilvántartásba 

vételéről szóló határozat másolata 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a felelősségbiztosítás tekintetében  

(13. sz. melléklet) 

 

Ajánlattevő nyilatkozata igényelt előleg összegéről (14. sz. melléklet)  
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Ajánlattevő nyilatkozata teljesítési és jótállási biztosíték nyújtásáról 

(15.a és 15. b. sz. melléklet) 

 

Beárazott költségvetés (Szakmai ajánlat)  

Az ajánlati felhívás, ajánlati dokumentáció és a Kbt. szerinti egyéb nyi-

latkozatok 
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2. számú melléklet 

FELOLVASÓLAP 

 

A közbeszerzési eljárás tárgya: 
Vállalkozási szerződés Celldömölk, Koptik Odó utcai helyi piac infrastrukturális fejlesztése, 

fedett piac épület felújítás munkáira (építési beruházás) 

Projektazonosító: TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006 

Ajánlatkérő: Celldömölk Város Önkormányzat 

 

Ajánlattevő neve:    .............................................................................................  

 

Ajánlattevő székhelye:*  .............................................................................................  

 

Ajánlattevő képviselője:                   …………………………………………………………… 

 

Kapcsolattartó neve:                        ……………………………………………………………. 

Elérhetősége: 

Címe: ……………………………………………. 

 

Telefon: …………………………………………. 

 

E-mail: ………………………………………….. 

 

Ajánlat: 

1. Ajánlati ár 

nettó ajánlati ár           …………… Ft 

+ 27 % ÁFA            …………… Ft 

bruttó ajánlati ár           …………… Ft 

 

2. Személyi állomány képzettsége, szakmai tapasztalat mértéke (322/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 9. §) (hó) (max 24 hónap)                            …..…….… hónap 

 

3) Minőségi részszempontok: IGEN/NEM 

3.1. Érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződé-

sek (felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása 
……………….. 

3.2. Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napköz-

ben 7:00-18:00 közötti időszakban ill. szombaton 8:00-12:00 

közötti időszakban végez  

……………….. 

3.3. Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 

22:00-06:00 óra között  
……………….. 

3.4. Vállalja, hogy éjszaka nem végez szállítási feladatot a 

munkaterületre 22:00-06:00 óra között  
……………….. 

 

Kelt:  ..................................... …………….. 

  .......................................................  

 cégszerű aláírás 

                                                      
 Közös (konzorciumi) ajánlattétel esetén a konzorcium neve mellett az egyes ajánlattevők (konzorcium tagjai) nevét 

és székhelyét is fel kell tüntetni! 
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3. számú melléklet 

 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 

a  K b t .  6 6 .  §  ( 2 )  b e k e z d é s e  a l a p j á n 2 

 

A közbeszerzési eljárás tárgya: 
Vállalkozási szerződés Celldömölk, Koptik Odó utcai helyi piac infrastrukturális fejlesztése, 

fedett piac épület felújítás munkáira (építési beruházás) 

Projektazonosító: TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006 

Ajánlatkérő: Celldömölk Város Önkormányzat 

 

Alulírott ………………………………….., mint a ……………………………… ajánlattevő 

(székhely: …………………………….) nyilatkozattételre jogosult képviselője az ajánlati fel-

hívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi 

követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 

 

Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott 

közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának, illetve a közbeszerzési dokumentációjának a 

feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a 

szerződést a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint megkötjük és ajánlatunkban 

meghatározott ellenszolgáltatásért szerződésszerűen teljesítjük. 

 

Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van a 

közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal, azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk 

érvénytelen. 

 

Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem 

változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése 

során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek 

mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése 

során. 

 

 

Kelt: ……………………………………………. 

 

 

 ………………………………. 

  cégszerű aláírás 

                                                      
2 Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell az 
ajánlatba csatolni! 
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4. számú melléklet 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 

a  K b t .  6 7 .  §  ( 1 )  b e k e z d é s e ,  a  K b t .  6 5 .  §  ( 7 )  b e k e z d é s e  s z e r i n t ,  

v a l a m i n t  a z  a l k a l m a s s á g i  k ö v e t e l m é n y e k r ő l    

 

A közbeszerzési eljárás tárgya: 
Vállalkozási szerződés Celldömölk, Koptik Odó utcai helyi piac infrastrukturális fejlesztése, 

fedett piac épület felújítás munkáira (építési beruházás) 

Projektazonosító: TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006 

Ajánlatkérő: Celldömölk Város Önkormányzat 

 

Alulírott ……………………………………….., mint a ……….…………………………… 

ajánlattevő (székhely: …………………………………………..) nyilatkozattételre jogosult 

képviselője az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban foglalt 

valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos 

áttekintése után 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 

 

Kizáró okok 

I./1. Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében: 

Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében meghatározott kizáró 

okok, amelyek szerint: 

 

62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem 

vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 

 

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az el-

múlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűző-

dő hátrányok alól nem mentesült: 

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. 

törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 

szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elköve-

tését is; 

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 

vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűt-

len kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűn-

cselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érde-

keinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcso-

lódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terro-

rizmus finanszírozása; 

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerin-

ti kényszermunka; 

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbe-

szerzési és koncessziós eljárásban; 

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 

bűncselekmény; 

 

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési köte-

lezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az aján-

lat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére 
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halasztást kapott; 

 

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 

közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 

szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga 

szerint hasonló helyzetben van; 

 

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

 

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 

elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 

 

f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 

2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljá-

rásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az 

eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon 

jogerősen korlátozta; 

 

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján végle-

gesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált dönté-

sében vagy – a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló köz-

igazgatási per esetén – a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig; 

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott 

vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvos-

latra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy 

amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott 

döntését – a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett – a Közbeszerzési Döntőbi-

zottság véglegessé vált, – a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazga-

tási per esetén a bíróság jogerős – három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerű-

nek mondta ki; 

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 

megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyi-

latkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata 

ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése 

szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilat-

kozat), amennyiben 

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az al-

kalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok 

értékelésére vonatkozó döntését, és 

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, 

vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna 

ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére 

álló igazolások tartalmának nem felel meg; 

 

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 

befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísé-

relt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy 

korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a 

kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától 

számított három évig; 
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k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 

Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapo-

dásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és terü-

letek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyar-

országnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uni-

ónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 

kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és meg-

akadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti 

tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 

vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; 

 

l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása ese-

tén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. 

§-a alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási – vagy annak megtámadá-

sára irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági – határozatban megállapított és a köz-

ponti költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a 

harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti köz-

rendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

 

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészíté-

sében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül 

nem lehet más módon orvosolni; 

 

n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti – három évnél nem régebben megho-

zott – véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfel-

ügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált 

és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy 

bíróság jogerősen – három évnél nem régebben – megállapította és egyúttal bírságot szabott 

ki; 

 

o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlat-

tevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a 

gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat 

benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az 

EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, 

a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 

78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította; 

 

p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben 

részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél 

nem régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtá-

madására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat megállapította, 

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredmé-

nyeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszer-

zési Döntőbizottság véglegessé vált, – vagy a Döntőbizottság határozatának megtámadására 

irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős – 90 napnál nem régebben meghozott ha-

tározata megállapította. 
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62. § (2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalko-

zó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben 

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági tár-

saság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felü-

gyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali 

jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett 

előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy 

 

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az el-

múlt öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előé-

lethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szem-

ben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője 

vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedü-

li tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illet-

ve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. 

 

I./ 2. Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pont szerinti kizáró ok tekinteté-

ben3 

 

Társaságunk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. 

 

Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, erre 

tekintettel nyilatkozunk, hogy társaságunk – olyan társaság, amely a pénzmosás és a terroriz-

mus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a 

továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint defi-

niált – valamennyi tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek):  

 

Név Állandó lakhely 

  

  

  

 

Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek. Társa-

ságunknak – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásá-

ról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont 

a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált – tényleges tulajdonosa nincs.  

 

I./3. Nyilatkozat a kizáró okokról az alvállalkozó, illetve adott esetben az alkalmasság 

igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében: 

 

Alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatko-

zásában nyilatkozunk, hogy az érintett gazdasági szereplők tekintetében nem állnak fenn a 

Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdése szerinti kizáró okok. 

Nyilatkozunk továbbá, hogy társaságunk nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 

62. § (1) – (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

 

Kelt: …………………………………………….. 

 

                                                                                                  ………………………………. 

        cégszerű aláírás 

                                                      
3 A megfelelő 1., 2. vagy 3. pont aláhúzandó, illetve kitöltendő. 
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5. számú melléklet 

 

KAPACITÁST RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET NYILATKOZATA 

a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint, valamint az alkalmassági követelményekről4 

 

A közbeszerzési eljárás tárgya: 
Vállalkozási szerződés Celldömölk, Koptik Odó utcai helyi piac infrastrukturális fejlesztése, 

fedett piac épület felújítás munkáira (építési beruházás) 

Projektazonosító: TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006 

Ajánlatkérő: Celldömölk Város Önkormányzat 

 

Alulírott ………………………………………., mint a ………..………………… kapacitást 

rendelkezésre bocsátó szervezet/személy (székhely: ………...………………………………...) 

nyilatkozattételre jogosult képviselője az ajánlati felhívásban és a kapcsolódó dokumentáció-

ban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás 

gondos áttekintése után 

 

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

 

I./ Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében: 

Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében meghatározott kizáró 

okok, amelyek szerint: 

62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem 

vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az el-

múlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűző-

dő hátrányok alól nem mentesült: 

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. 

törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 

szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elköve-

tését is; 

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 

vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűt-

len kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűn-

cselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érde-

keinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcso-

lódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terro-

rizmus finanszírozása; 

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerin-

ti kényszermunka; 

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbe-

szerzési és koncessziós eljárásban; 

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 

bűncselekmény; 

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési köte-

lezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az aján-

                                                      
4 Azon szervezet/személy tölti ki, amelynek kapacitására valamely alkalmassági követelmények való megfelelés érde-
kében az ajánlattevő támaszkodik.  
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lat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére 

halasztást kapott; 

 

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 

közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 

szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga 

szerint hasonló helyzetben van; 

 

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

 

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 

elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 

 

f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 

2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljá-

rásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az 

eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon 

jogerősen korlátozta; 

 

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján végle-

gesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált dönté-

sében vagy – a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló köz-

igazgatási per esetén – a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig; 

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott 

vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvos-

latra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy 

amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott 

döntését – a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett – a Közbeszerzési Döntőbi-

zottság véglegessé vált, – a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazga-

tási per esetén a bíróság jogerős – három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerű-

nek mondta ki; 

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 

megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyi-

latkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata 

ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése 

szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilat-

kozat), amennyiben 

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az al-

kalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok 

értékelésére vonatkozó döntését, és 

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, 

vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna 

ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére 

álló igazolások tartalmának nem felel meg; 

 

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 

befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísé-

relt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy 

korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a 

kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától 

számított három évig; 
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k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 

Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapo-

dásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és terü-

letek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyar-

országnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uni-

ónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 

kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és meg-

akadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti 

tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 

vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; 

 

l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása ese-

tén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. 

§-a alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási – vagy annak megtámadá-

sára irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági – határozatban megállapított és a köz-

ponti költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a 

harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti köz-

rendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

 

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészíté-

sében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül 

nem lehet más módon orvosolni; 

 

n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti – három évnél nem régebben megho-

zott – véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfel-

ügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált 

és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy 

bíróság jogerősen – három évnél nem régebben – megállapította és egyúttal bírságot szabott 

ki; 

 

o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlat-

tevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a 

gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat 

benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az 

EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, 

a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 

78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította; 

 

p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben 

részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél 

nem régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtá-

madására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat megállapította, 

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredmé-

nyeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszer-

zési Döntőbizottság véglegessé vált, – vagy a Döntőbizottság határozatának megtámadására 

irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős – 90 napnál nem régebben meghozott ha-

tározata megállapította. 
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62. § (2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalko-

zó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben 

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági tár-

saság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felü-

gyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali 

jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett 

előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy 

 

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az el-

múlt öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előé-

lethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szem-

ben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője 

vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedü-

li tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illet-

ve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. 

 

 

                                       

 

 

 

Kelt: ……………………………………. 

  

                                                                                                    ……………………………. 

 cégszerű aláírás 
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6. számú melléklet 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében 

 

A közbeszerzési eljárás tárgya: 
Vállalkozási szerződés Celldömölk, Koptik Odó utcai helyi piac infrastrukturális fejlesztése, 

fedett piac épület felújítás munkáira (építési beruházás) 

Projektazonosító: TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006 

Ajánlatkérő: Celldömölk Város Önkormányzat 

 

 

Alulírott ……………………………, mint a……………………………………ajánlattevő 

(székhely:…………………………………………………………………..) nyilatkozattételre 

jogosult képviselője a „Celldömölk, Koptik Odó utcai helyi piac infrastrukturális fejlesztése, 

fedett piac épület felújítás munkáira” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során a Kbt. 66. § 

(6) bekezdés a) és b) pontjai tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozom: 

 

a) az alábbi – a közbeszerzés részét képező – területekre vonatkozóan kívánunk szerző-

dést kötni alvállalkozóval (harmadik személlyel) 

 

 
A közbeszerzés egyes része(i), részterülete(i) 

(munkaterület megnevezése) 

1.  

2.  

vagy 

- nem kívánunk a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni. 

 

b) a fenti részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 

alvállalkozók 

 

 Alvállalkozó megnevezése, székhelye 

1.  

2.  

 

 

Kelt . ………………………………….. 

 

                                                                         ...……………………………………….. 

                                                                                   cégszerű  aláírás 
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7. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

a  K b t .  6 6 .  §  ( 4 )  b e k e z d é s e  a l a p j á n  
 

 

A közbeszerzési eljárás tárgya: 
Vállalkozási szerződés Celldömölk, Koptik Odó utcai helyi piac infrastrukturális fejlesztése, 

fedett piac épület felújítás munkáira (építési beruházás) 

Projektazonosító: TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006 

Ajánlatkérő: Celldömölk Város Önkormányzat 

 

 

 
Alulírott …………………………………………., mint a ………………………... ajánlattevő 

(székhely: ………………………………….) nyilatkozattételre jogosult képviselője az ajánlati 

felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi 

követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után 

  

 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy szervezetünk  

 

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

alá. 5 

 

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint  

 

mikrovállalkozásnak  

 

 kisvállalkozásnak  

 

középvállalkozásnak6 minősül. 

 

 

 

 

Kelt: ……………………………………. 

 

 

 

 ………………………………. 

  cégszerű aláírás 

 

 

 

 

                                                      
5 Megfelelő aláhúzandó! 
6 Megfelelő aláhúzandó! 
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8. számú melléklet 

 

 

NYILATKOZAT 

a 2. értékelési részszempontra bemutatott szakemberről 

 

A közbeszerzési eljárás tárgya: 
Vállalkozási szerződés Celldömölk, Koptik Odó utcai helyi piac infrastrukturális fejlesztése, 

fedett piac épület felújítás munkáira (építési beruházás) 

Projektazonosító: TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006 

Ajánlatkérő: Celldömölk Város Önkormányzat 

 

Alulírott …………………………………………., mint a ………………………... ajánlattevő 

(székhely: ………………………………….) nyilatkozattételre jogosult képvisel Celldömölk, 

Koptik Odó utcai helyi piac infrastrukturális fejlesztése, fedett piac épület felújítás munkáira” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban ismertetem a teljesítésbe bevonni kívánt szakembert: 

 

Értékelési szempont 

(3.) 

A szakember neve és kamarai azonosító 

száma 

AF 15. pont 2. számú 

értékelési szempont 

Név: …………………………………… 

  

MV-É: …..…………… 

 

Jelen nyilatkozathoz csatolom a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, amely tartalmaz-

za a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát is. 

 

Csatolom a szakember kamarai nyilvántartásba vételéről szóló határozat(ok) egyszerű másola-

ti példányát. 

 

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén az általunk bemutatott szakember a szerződés teljes 

időtartama alatt rendelkezésre fog állni. 

 

 

 

Kelt: ……………………………………. 

 

 

 

 ………………………………. 

  cégszerű aláírás 
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9. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

az elektronikus formában benyújtott ajánlatról 

 

 

A közbeszerzési eljárás tárgya: 
Vállalkozási szerződés Celldömölk, Koptik Odó utcai helyi piac infrastrukturális fejlesztése, 

fedett piac épület felújítás munkáira (építési beruházás) 

Projektazonosító: TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006 

Ajánlatkérő: Celldömölk Város Önkormányzat 

 

 

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) 

………………………………………………………………………………… (székhely: 

…………………………………………………………………………………) Ajánlattevő 

nyilatkozattételre jogosult képviselője (………………………………………………….. kö-

zös ajánlattevők képviselőjeként is eljárva) nyilatkozom, hogy az ajánlatunk elektronikus 

formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file) példánya a papír-

alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 

 

 

 

Kelt:…………………………………………… 

 

        

 

 

                                                                                                                                           

 

                                                                                  ................................................................ 

                                                                                              cégszerű aláírás  
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10. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelemről 

 

 

A közbeszerzési eljárás tárgya: 
Vállalkozási szerződés Celldömölk, Koptik Odó utcai helyi piac infrastrukturális fejlesztése, 

fedett piac épület felújítás munkáira (építési beruházás) 

Projektazonosító: TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006 

Ajánlatkérő: Celldömölk Város Önkormányzat 

 

 

 

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) 

………………………………………………………………………………… (székhely: 

…………………………………………………………………………………) Ajánlattevő 

nyilatkozattételre jogosult képviselője az általam képviselt szervezet vonatkozásában  

 

a) nincsen folyamatban a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem * 

 

b) a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem folyamatban van.* 

 

 

 

Kelt:……………………………………………… 

 

        

 

 

                                                                                                                                           

 

                                                                                  ................................................................ 

                                                                                              cégszerű aláírás  

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: 

Amennyiben a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem folyamatban van, úgy az 

ajánlathoz csatolni kell a változásbejegyzési kérelmet és a cégbíróság által küldött igazolást. 

 

A megfelelő aláhúzandó! 
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11. számú melléklet 

 

 
NYILATKOZAT 

a dokumentáció átvételéről 

 

 

A közbeszerzési eljárás tárgya: 
Vállalkozási szerződés Celldömölk, Koptik Odó utcai helyi piac infrastrukturális fejlesztése, 

fedett piac épület felújítás munkáira (építési beruházás) 

Projektazonosító: TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006 

Ajánlatkérő: Celldömölk Város Önkormányzat 

 

 

 

 

Alulírott ………………………………………, mint a ……………………………………. 

ajánlattevő (székhely: ………………………………………) nyilatkozattételre jogosult kép-

viselője az ajánlattételi felhívásban meghatározottaknak megfelelően nyilatkozom, hogy a 

tárgyi közbeszerzési eljárás keretében a közbeszerzési dokumentumokat átvettük, illetve 

megkaptuk. 

 

Egyben nyilatkozom, hogy a közbeszerzési dokumentumokat másra nem ruházzuk át. 

 

 

 

 

Kelt: ………………………………….. 

 

 

                                                                                          …………………………………. 

                                                                                                         cégszerű aláírás 
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12. számú melléklet 

 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

a 2. értékelési részszemponthoz 

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Kamarai azonosító szám: MV-É….…………………… 

Munkáltató, foglalkoztató neve, 

amelynél a szakember munkavi-

szonyban, ill. egyéb foglalkoztatási 

jogiszonyban áll* 

 

 

 

A JOGOSULTSÁG MEGSZERZÉSÉT KÖVETŐ SZAKMAI GYAKORLAT 
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év, hónap) Gyakorlat megszerzésének helye 

  

  

  

  

  

  

  

 

Alulírott kijelentem, hogy amennyiben a „Celldömölk, Koptik Odó utcai helyi piac infrastruk-

turális fejlesztése, fedett piac épület felújítás munkáira” tárgyú közbeszerzési eljárásban aján-

latkérő a(z) ……………………………………………………… ajánlattevőt hirdeti ki az el-

járás nyerteseként, az ajánlattevő rendelkezésére állok, közreműködök a teljesítésben az aján-

lattevő által megjelölt beosztásban (pozícióban), és nincs más olyan kötelezettségem a teljesí-

tés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen szem-

pontból akadályozná. 

 

 

Kelt: ………………………………….. 

 

................................................... 

szakember aláírása 

 

* Az alábbiak szerint annak megjelölése, hogy a szakember az ajánlattevő saját munkavállalója vagy a 

természetes személy szakember (vagy a szakember munkaadója) alvállalkozóként kerül bevonásra a 

szerződés teljesítésébe: 

- amennyiben a szakember az ajánlattevő saját munkavállalója, az ajánlattevő nevét kell beírni, 

- amennyiben a szakember más szervezet munkavállalója, és ez a szervezet alvállalkozóként kerül 

bevonásra a szerződés teljesítésébe, a szervezet nevét kell beírni,  

- amennyiben a szakember, mint természetes személy kerül alvállalkozóként bevonásra, csak a 

szakember nevét kell beírni. 
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13. számú melléklet 
 

 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA  

a felelősségbiztosítás tekintetében 

 

 

A közbeszerzési eljárás tárgya: 
Vállalkozási szerződés Celldömölk, Koptik Odó utcai helyi piac infrastrukturális fejlesztése, 

fedett piac épület felújítás munkáira (építési beruházás) 

Projektazonosító: TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006 

Ajánlatkérő: Celldömölk Város Önkormányzat 

 

 

Alulírott ………………………………………, mint a ……………………………………. 

ajánlattevő (székhely: ………………………………………) nyilatkozattételre jogosult kép-

viselője nyilatkozom, hogy amennyiben a tárgyi közbeszerzési eljárásban nyertesként kerü-

lünk kihirdetésre, a szerződéskötés időpontjáig a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § -

ának megfelelően  

 

 az eljárást megindító felhívásban előírt feltételeknek megfelelően, a közbeszerzés tárgyát 

képező munkára, a szerződés teljesítésének teljes időtartamára összkockázatú építés- és 

szerelésbiztosítást (építésbiztosítást) kötünk. 

 

vagy 

 

 az eljárást megindító felhívásban előírt feltételeknek megfelelően a meglévő 

összkockázatú építés- és szerelésbiztosításunkat (építésbiztosításunkat) kiterjesztjük a 

szerződés tárgyát képező munkára, a szerződés teljesítésének teljes időtartamára. 

 

 

Jelen nyilatkozatot a tárgyi közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunk részeként teszem. 

 

 

 

 

Kelt: ………………………………….. 

 

 

                                                                                          …………………………………. 

                                                                                                         cégszerű aláírás 

 

 
 

 

 

 

 

A megfelelő aláhúzandó! 
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14. számú melléklet 
 

 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA  

Igényelt előleg összegének tekintetében 

 

 

A közbeszerzési eljárás tárgya: 
Vállalkozási szerződés Celldömölk, Koptik Odó utcai helyi piac infrastrukturális fejlesztése, 

fedett piac épület felújítás munkáira (építési beruházás) 

Projektazonosító: TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006 

Ajánlatkérő: Celldömölk Város Önkormányzat 

 

Alulírott ………………………………………, mint a ……………………………………. 

ajánlattevő (székhely: ………………………………………) nyilatkozattételre jogosult kép-

viselője nyilatkozom, hogy amennyiben a tárgyi közbeszerzési eljárásban nyertesként kerü-

lünk kihirdetésre,  

 

a szerződésben foglalt - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 

………..%-ának megfelelő összegű előleget kívánok igénybe venni. 

 

 

 

 

 

Kelt: ………………………………….. 

 

 

                                                                                          …………………………………. 

                                                                                                         cégszerű aláírás 
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15.a. számú melléklet 

 

 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA  

a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján 

 

 

 

A közbeszerzési eljárás tárgya: 
Vállalkozási szerződés Celldömölk, Koptik Odó utcai helyi piac infrastrukturális fejlesztése, 

fedett piac épület felújítás munkáira (építési beruházás) 

Projektazonosító: TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006 

Ajánlatkérő: Celldömölk Város Önkormányzat 

 

 

Alulírott ……………….(név) a …………………… társaság (ajánlattevő neve) képviseleté-

ben7  

 

„Vállalkozási szerződés Celldömölk, Koptik Odó utcai helyi piac infrastrukturális fejlesztése, 

fedett piac épület felújítás munkáira (építési beruházás) 

Projektazonosító: TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006” 

 

tárgyú közbeszerzési eljárásban  

 

 

nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén az ajánlattételi felhívás 21.) pontjában meghatáro-

zott, teljesítés biztosítékaként előírt teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdése alap-

ján a felhívásban meghatározott határidőben és a Kbt. 134. §. 6) bekezdés a) pontjának megfe-

lelően az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátom. 

 

 

 

 

 

Kelt: ……....................2017. …..................... hó…......nap 

 

 

                                                                                           …………………………. 

                      cégszerű aláírás8 

 

 

 

 

 
                                                      
7 A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett 

minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (név, székhely).  

 
8 A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles 

cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellen-

jegyzett aláírás-minta tartalmazza. 
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15.b. számú melléklet 

 

 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA  

a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján 

 

 

A közbeszerzési eljárás tárgya: 
Vállalkozási szerződés Celldömölk, Koptik Odó utcai helyi piac infrastrukturális fejlesztése, 

fedett piac épület felújítás munkáira (építési beruházás) 

Projektazonosító: TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006 

Ajánlatkérő: Celldömölk Város Önkormányzat 

 

 

Alulírott ……………….(név) a …………………… társaság (ajánlattevő neve) képviseleté-

ben9  

 

„Vállalkozási szerződés Celldömölk, Koptik Odó utcai helyi piac infrastrukturális fejlesztése, 

fedett piac épület felújítás munkáira (építési beruházás) 

Projektazonosító: TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006 

” 

 

tárgyú közbeszerzési eljárásban  

 

 

nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén az ajánlattételi felhívás 21.) pontjában meghatáro-

zott, a jótállás igények biztosítékaként előírt jótállási biztosítékot a  Kbt. 134. § (4) bekezdé-

se alapján a felhívásban meghatározott határidőben és a Kbt. 134. §. 6) bekezdés a) pontjának 

megfelelően az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátom. 

   

 

 

Kelt: ……....................2017. …..................... hó…......nap 

 

 

                                                                                           …………………………. 

                      cégszerű aláírás10 

 
 

 

 

 

 

 

                                                      
9 A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett 

minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (név, székhely).  

 
10 A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles 

cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellen-

jegyzett aláírás-minta tartalmazza. 
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SZERZŐDÉSTERVEZET 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

(tervezet) 

 

Külön dokumentumként csatolva. 
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MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ (műszaki tervek, műszaki leírások) 

 

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁSOK 
 

Külön dokumentumként csatolva. 
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