1. számú dokumentumminta

AJÁNLAT
Ecser Nagyközségi Önkormányzat

„Polgármesteri hivatal épületének átalakítása és bővítése”

tárgyú közbeszerzési eljárása során

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe:

2. számú dokumentumminta

Felolvasólap
Ecser Nagyközségi Önkormányzat
„Polgármesteri hivatal épületének átalakítása és bővítése”
tárgyú közbeszerzési eljárása

Önálló ajánlattétel esetén:
Önálló ajánlattevő neve: .................................................................................................................................
Székhelye: ........................................................................................................................................................
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők:
Vezető ajánlattevő neve: ................................................................................................................................
Székhelye: ........................................................................................................................................................
Tag ajánlattevő neve: .....................................................................................................................................
Székhelye: ........................................................................................................................................................
(Közös ajánlattevők esetén valamennyi tag feltüntetése szükséges!)

Értékelési szempont

Ajánlat

1. Nettó ajánlati ár (HUF)
2. Vállalt jótállás ideje (hónap)
3. Késedelmi kötbér összege (HUF/naptári nap)

Kelt: …………………………………

………………………………………………………….
(Cégszerű aláírás a cégjegyzésre jogosult(ak),
vagy aláírás a meghatalmazott(ak) részéről)

3. számú dokumentumminta

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

Alulírott …………«képviselő neve»………… mint a(z) …………«cég neve»………… (…………«cég címe»…………) ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője Ecser Nagyközségi Önkormányzat mint ajánlatkérő „Polgármesteri hivatal épületének átalakítása és bővítése” tárgyú, 2017. augusztus 8-án a Kbt. 115. § szabályai
szerint indított közbeszerzési eljárása során az alábbi nyilatkozatokat teszem:
Az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi feltételt és előírást megismertük, megértettük, azokat magunkra nézve fenntartás nélkül, kötelező érvényűnek
elfogadjuk. Az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban ismertetetteket minden vonatkozásban kielégítőnek tarjuk az egyértelmű ajánlat megtételéhez. Ezek alapján, nyertességünk
esetén az ajánlatunkban foglaltak szerint készek és képesek vagyunk a szerződést megkötni és azt teljesíteni.
Tudatában vagyunk annak, hogy az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be, továbbá hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek az ajánlatkérő felé a szerződés teljesítéséért.
Az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladat teljes körű
ellátására ajánlatunkat a felolvasólapon részletezettek szerint tesszük meg.
Az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott fizetési feltételeket megismertük, megértettük, azokat magunkra nézve kötelező
érvényűnek elismerjük, feltételeit elfogadjuk.
Ajánlatunkat az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napig fenntartjuk.
Az ajánlattevő adószáma: ................................................................................................................................
Gazdasági társaság esetén cégjegyzék száma: ................................................................................................
Egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási száma: ...............................................................................................
A közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó személy
neve: ......................................................................................................................................................
telefonszáma: ........................................................................................................................................
faxszáma: ...............................................................................................................................................
e-mail címe: ...........................................................................................................................................
Ajánlattevőként kijelentjük, hogy az ajánlat felbontását követően valamennyi értesítést – beleértve a bontási jegyzőkönyvet, hiánypótlási felhívást is – a fent megadott faxszámra vagy e-mail címre kérjük megküldeni. Tudomásul vesszük, hogy az ajánlatkérő a megadott faxszám vagy e-mail cím helytelensége, illetve a
megküldött dokumentum technikai hiba miatti meg nem érkezése esetén semmiféle felelősséget nem vállal.
Közös ajánlattétel esetén az egyes tagok adószáma és cégjegyzékszáma:

Tag ajánlattevő neve

Adószáma

Cégjegyzékszáma vagy
nyilvántartási száma

Kelt: …………………………………

………………………………………………………….
(Cégszerű aláírás a cégjegyzésre jogosult(ak),
vagy aláírás a meghatalmazott(ak) részéről)

4. számú dokumentumminta

Nyilatkozat alvállalkozókról a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján

Alulírott …………«képviselő neve»………… mint a(z) …………«cég neve»………… (…………«cég címe»…………) ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője Ecser Nagyközségi Önkormányzat mint ajánlatkérő „Polgármesteri hivatal épületének átalakítása és bővítése” tárgyú, 2017. augusztus 8-án a Kbt. 115. § szabályai
szerint indított közbeszerzési eljárása során az alábbi nyilatkozatokat teszem:

A teljesítéséhez alvállalkozót igénybe veszünk / nem veszünk igénybe.1

A közbeszerzés azon része,
amelynek teljesítéséhez
alvállalkozót kívánunk bevonni

Az ajánlat
benyújtásakor
ismert az
alvállalkozó2

Az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozó neve, címe, adószáma

igen / nem
igen / nem
Tudomásul vesszük és elfogadjuk, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint nyertességünk esetén legkésőbb
a szerződés megkötésének időpontjában kötelesek vagyunk az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha jelen ajánlatunkban az adott alvállalkozót még nem neveztük meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általunk igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Ajánlatunkat ennek tudatában tesszük meg.
Tudomással bírunk arról, hogy a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdése szerint az alvállalkozói teljesítés összesített
aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át, továbbá a teljesítésben részt vevő alvállalkozó
sem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. Ajánlatunkat ennek tudatában tesszük meg.

Kelt: …………………………………

………………………………………………………….
(Cégszerű aláírás a cégjegyzésre jogosult(ak),
vagy aláírás a meghatalmazott(ak) részéről)

1
2

A megfelelő válasz egyértelműen megjelölendő.
A megfelelő válasz egyértelműen megjelölendő.

5. számú dokumentumminta

KKV nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján

Alulírott …………«képviselő neve»………… mint a(z) …………«cég neve»………… (…………«cég címe»…………) ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője Ecser Nagyközségi Önkormányzat mint ajánlatkérő „Polgármesteri hivatal épületének átalakítása és bővítése” tárgyú, 2017. augusztus 8-án a Kbt. 115. § szabályai
szerint indított közbeszerzési eljárása során az alábbi nyilatkozatot teszem:
Az ajánlattevő gazdasági szereplő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény szerint1
 mikrovállalkozásnak minősül
 kisvállalkozásnak minősül
 középvállalkozásnak minősül
 nem minősül KKV-nak.

Kelt: …………………………………

………………………………………………………….
(Cégszerű aláírás a cégjegyzésre jogosult(ak),
vagy aláírás a meghatalmazott(ak) részéről)

1

A törvény alapján KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó
árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb,
és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

6. számú dokumentumminta

Nyilatkozat a kizáró okokról

Alulírott …………«képviselő neve»………… mint a(z) …………«cég neve»………… (…………«cég címe»…………) ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője Ecser Nagyközségi Önkormányzat mint ajánlatkérő „Polgármesteri hivatal épületének átalakítása és bővítése” tárgyú, 2017. augusztus 8-án a Kbt. 115. § szabályai
szerint indított közbeszerzési eljárása során az alábbi nyilatkozatokat teszem:
I. NYILATKOZATRÉSZ
Szervezetünk nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá, amely kimondja, hogy
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a)

b)

c)

d)

az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő 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 elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek
megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó
felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus
finanszírozása;
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti
kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és
koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;
egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;
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;
tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

e)
f)

g)

h)

i)

j)

k)

gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három
éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi
CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban 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;
közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy – a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén – a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;
korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis
nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra 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 Döntőbizottság, a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság három évnél nem régebben meghozott határozata jogerősen
jogszerűnek mondta ki;
az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot 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 nyilatkozat), amennyiben
ia)
a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság 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;
esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt 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;
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 megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú
megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont
ra)–rb) vagy rc)–rd) 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)

m)

n)

o)

p)

q)

harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási – vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági –
határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az
idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való
előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;
a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti – három évnél nem régebben meghozott – jogerős
és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság
vagy bíróság – három évnél nem régebben – jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;
esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő 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;
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, közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozat megállapította;
súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként
kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem
régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.

(2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet
részt alkalmasság igazolásában, amennyiben
a)

b)

vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén
annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő 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
az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő
hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának
tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti
hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali
jogkörrel rendelkező személy volt.

II. NYILATKOZATRÉSZ
A Kbt. 67. § (4) bekezdése valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy társaságunk a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdése szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet esetében nem áll fenn a Kbt. 62. § (1)–(2)
bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem.1
III. NYILATKOZATRÉSZ2
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok vonatkozásában nyilatkozom, hogy szervezetünk olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén
jegyeznek / nem jegyeznek3.
Kijelentem, hogy szervezetünk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonosa a következő:
Tényleges tulajdonos neve

Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye

- - - vagy - - -4
Kijelentem, hogy szervezetünknek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa.

Kelt: …………………………………

………………………………………………………….
(Cégszerű aláírás a cégjegyzésre jogosult(ak),
vagy aláírás a meghatalmazott(ak) részéről)

1

Ha az ajánlattevő nem vesz igénybe az alkalmasság igazolásához más szervezetet, úgy ez a bekezdés törölhető.
Ezt a nyilatkozatrészt egyéni vállalkozó esetén nem kell kitölteni, törölhető.
3
A megfelelő rész egyértelműen jelölendő.
4
A két nyilatkozatrész közül a nem releváns törlendő.
2

7. számú dokumentumminta

Nyilatkozat gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek
való megfelelésről1

Alulírott …………«képviselő neve»………… mint a(z) …………«cég neve»………… (…………«cég címe»…………) gazdasági szereplő nyilatkozattételre jogosult képviselője Ecser Nagyközségi Önkormányzat mint ajánlatkérő
„Polgármesteri hivatal épületének átalakítása és bővítése” tárgyú, 2017. augusztus 8-án a Kbt. 115. § szabályai szerint indított közbeszerzési eljárása során az alábbi nyilatkozatokat teszem:
Az eljárást megindító felhívás 14.1. pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése alapján
nyilatkozom, hogy társaságunk megfelel a felhívás 14.1. G1) pontjában előírt gazdasági és pénzügyi minimumkövetelménynek, mivel társaságunk bankszámláin az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 12 hónapban nem volt 30 napot meghaladó – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló
2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti – sorbaállítás.
A nyilatkozatot annak tudatában teszem, hogy amennyiben az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége
merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően megkövetelheti az előírt igazolások benyújtását.

Kelt: …………………………………

………………………………………………………….
(Cégszerű aláírás a cégjegyzésre jogosult(ak),
vagy aláírás a meghatalmazott(ak) részéről)

1

Amennyiben az ajánlattevő az egyszerűsített igazolási módot választja, ezt a nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot annak
a gazdasági szereplőnek kell megtennie, aki az alkalmasságot igazolni kívánja.

8. számú dokumentumminta

Nyilatkozat műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek való
megfelelésről1

Alulírott …………«képviselő neve»………… mint a(z) …………«cég neve»………… (…………«cég címe»…………) gazdasági szereplő nyilatkozattételre jogosult képviselője Ecser Nagyközségi Önkormányzat mint ajánlatkérő
„Polgármesteri hivatal épületének átalakítása és bővítése” tárgyú, 2017. augusztus 8-án a Kbt. 115. § szabályai szerint indított közbeszerzési eljárása során az alábbi nyilatkozatokat teszem:
Az eljárást megindító felhívás 14.2. pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése alapján
nyilatkozom, hogy társaságunk megfelel a felhívás 14.2. M1) pontjában előírt műszaki és szakmai minimumkövetelménynek, mivel társaságunk rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt éven belül befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző
nyolc éven belül megkezdett legalább 1 darab, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, a szerződésnek és az
előírásoknak megfelelően teljesített, legalább 150 m2 beépített alapterületű közhasználatú épület felújítására, vagy átalakítására, vagy bővítésére vonatkozó referenciamunkával.
A nyilatkozatot annak tudatában teszem, hogy amennyiben az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége
merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően megkövetelheti az előírt igazolások benyújtását.

Kelt: …………………………………

………………………………………………………….
(Cégszerű aláírás a cégjegyzésre jogosult(ak),
vagy aláírás a meghatalmazott(ak) részéről)

1

Amennyiben az ajánlattevő az egyszerűsített igazolási módot választja, ezt a nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot annak
a gazdasági szereplőnek kell megtennie, aki az alkalmasságot igazolni kívánja.

9. számú dokumentumminta

Nyilatkozat szakmai tevékenység végzésére való alkalmasságról

Alulírott …………«képviselő neve»………… mint a(z) …………«cég neve»………… (…………«cég címe»…………) ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője Ecser Nagyközségi Önkormányzat mint ajánlatkérő „Polgármesteri hivatal épületének átalakítása és bővítése” tárgyú, 2017. augusztus 8-án a Kbt. 115. § szabályai
szerint indított közbeszerzési eljárása során az alábbi nyilatkozatokat teszem:
Társaságunk megfelel a felhívás 14.3. SZ1) pontjában előírt szakmai tevékenység végzésére való alkalmassági követelménynek, mivel szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

Kelt: …………………………………

………………………………………………………….
(Cégszerű aláírás a cégjegyzésre jogosult(ak),
vagy aláírás a meghatalmazott(ak) részéről)

10. számú dokumentumminta

Kapacitást biztosító szervezet igénybe vétele esetén
ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján

Alulírott …………«képviselő neve»………… mint a(z) …………«cég neve»………… (…………«cég címe»…………) ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője Ecser Nagyközségi Önkormányzat mint ajánlatkérő „Polgármesteri hivatal épületének átalakítása és bővítése” tárgyú, 2017. augusztus 8-án a Kbt. 115. § szabályai
szerint indított közbeszerzési eljárása során az alábbi nyilatkozatot teszem:
Nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva kívánunk megfelelni.

A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet
(személy) neve, címe, adószáma

A felhívás szerinti azon alkalmassági
követelmény, amelyet a szervezet
erőforrásainak igénybe vételével igazolunk

A nyilatkozatot annak tudatában teszem meg, hogy
 a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést;
 a Kbt. 65. § (9) bekezdése szerint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciára vonatkozó
követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés
azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját
kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai
tapasztalat érvényesülését a teljesítésben;
 a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt: …………………………………

………………………………………………………….
(Cégszerű aláírás a cégjegyzésre jogosult(ak),
vagy aláírás a meghatalmazott(ak) részéről)

11. számú dokumentumminta

Kapacitást biztosító szervezet nyilatkozata
a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján

Alulírott …………«képviselő neve»………… mint a(z) …………«cég neve»………… (…………«cég címe»…………) gazdasági szereplő nyilatkozattételre jogosult képviselője Ecser Nagyközségi Önkormányzat mint ajánlatkérő
„Polgármesteri hivatal épületének átalakítása és bővítése” tárgyú, 2017. augusztus 8-án a Kbt. 115. § szabályai szerint indított közbeszerzési eljárása során az alábbi nyilatkozatot teszem:
Társaságunk mint kapacitást biztosító szervezet adatait a fenti közbeszerzési eljárás során a(z)
…………«ajánlattevő cég neve»………… mint ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához
felhasználja.
Tudatában vagyunk és vállaljuk, hogy társaságunk a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján a Ptk. 6:419. §-ában
foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Kelt: …………………………………

………………………………………………………….
(Cégszerű aláírás a cégjegyzésre jogosult(ak),
vagy aláírás a meghatalmazott(ak) részéről)

12. számú dokumentumminta

Nyilatkozat cégadatokról
(cégbíróságon bejegyzett gazdasági szereplő esetén)

Alulírott …………«képviselő neve»………… mint a(z) …………«cég neve»………… (…………«cég címe»…………) gazdasági szereplő nyilatkozattételre jogosult képviselője Ecser Nagyközségi Önkormányzat mint ajánlatkérő
„Polgármesteri hivatal épületének átalakítása és bővítése” tárgyú, 2017. augusztus 8-án a Kbt. 115. § szabályai szerint indított közbeszerzési eljárása során az alábbi nyilatkozatot teszem:

Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat internetes adatbázisából (www.e-cegjegyzek.hu) letölthető cégkivonat adatai a valóságnak megfelelőek és azok
társaságunknak az ajánlattételkor aktuális cégállapotát mutatják. A cégkivonat szerint cégügyben, a cégkivonatban még át nem vezetett, el nem bírált módosítás nincs folyamatban.
- - v a g y - -1
Társaságunknak a cégkivonat szerint cégügyben, a cégkivonatban még át nem vezetett, el nem bírált módosítás van folyamatban, ezért csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és a benyújtást igazoló dokumentum másolatát az eljárást megindító felhívásban előírtak szerint.

Kelt: …………………………………

………………………………………………………….
(Cégszerű aláírás a cégjegyzésre jogosult(ak),
vagy aláírás a meghatalmazott(ak) részéről)

1

A nem kívánt nyilatkozatrész törlendő.

13. számú dokumentumminta

Nyilatkozat vállalkozási adatokról
(egyéni vállalkozók esetén)

Alulírott …………«vállalkozó neve»………… (vállalkozás címe:…………………; adószáma: …………………) egyéni vállalkozó Ecser Nagyközségi Önkormányzat mint ajánlatkérő „Polgármesteri hivatal épületének átalakítása
és bővítése” tárgyú, 2017. augusztus 8-án a Kbt. 115. § szabályai szerint indított közbeszerzési eljárása során az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala internetes adatbázisából
(www.nyilvantarto.hu) letölthető nyilvános adatok a valóságnak megfelelőek és azok vállalkozásomnak az
ajánlattételkor aktuális állapotát mutatják. Egyéni vállalkozási tevékenységemmel kapcsolatosan még át
nem vezetett, el nem bírált módosítás nincs folyamatban.
- - v a g y - -1
Egyéni vállalkozási tevékenységemmel kapcsolatosan még át nem vezetett, el nem bírált módosítás van
folyamatban, ezért csatolom a benyújtott változásbejegyzési kérelem és a benyújtást igazoló dokumentum
másolatát az eljárást megindító felhívásban előírtak szerint.

Kelt: …………………………………

………………………………………………………….
(aláírás)

1

A nem kívánt nyilatkozatrész törlendő.

14. számú dokumentumminta

Nyilatkozat a szerződés biztosítékainak vállalásáról

Alulírott …………«képviselő neve»………… mint a(z) …………«cég neve»………… (…………«cég címe»…………) ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője Ecser Nagyközségi Önkormányzat mint ajánlatkérő „Polgármesteri hivatal épületének átalakítása és bővítése” tárgyú, 2017. augusztus 8-án a Kbt. 115. § szabályai
szerint indított közbeszerzési eljárása során nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívás 21. pontjában
előírt szerződéses biztosítékokat, kötelezettségeket megismertük, megértettük és azokat feltétel nélkül
elfogadjuk az alábbiak szerint:
Késedelmi kötbér: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdés alapján amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél
olyan okból, amelyért felelős az ajánlatában vállalt és a szerződésben rögzített teljesítési határidőt túllépi,
késedelmi kötbért tartozik fizetni az ajánlatkérő részére. A késedelmi kötbér összege a nyertes ajánlattevő
által az ajánlatában vállalt összeg. A vállalható legalacsonyabb összegű késedelmi kötbér 25.000
HUF/naptári nap. Nyertességünk esetén – amennyiben a kötbérfizetés feltételei fennállnak – az ajánlatunkban vállalt összegű késedelmi kötbér megfizetését vállaljuk.
Jótállás: A Ptk. 6:171. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőként szerződő fél részére
a sikeres, hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvétel lezárásától jótállás vállalási kötelezettséget köt ki. A
jótállás ideje a nyertes ajánlattevő által az ajánlatában vállalt időtartam. A vállalható legrövidebb jótállási
idő 24 hónap. Nyertességünk esetén az ajánlatunkban vállalt időtartamra a jótállás biztosítását vállaljuk.
Jótállási biztosíték: Az ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a
szerződésben a jótállási idő teljes időtartamára jótállási biztosítékot köt ki a szerződés szerinti áfa nélkül
számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegben. A biztosítékot a nyertes ajánlattevőként szerződő
félnek legkésőbb az átadás-átvételi eljárás lezárásáig az ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátania a Kbt.
134. § (6) bekezdés a) pontja vagy (7) bekezdése szerinti formák valamelyikében. Nyertességünk esetén a
jótállási biztosíték határidőre történő nyújtását vállaljuk.

Kelt: …………………………………

………………………………………………………….
(Cégszerű aláírás a cégjegyzésre jogosult(ak),
vagy aláírás a meghatalmazott(ak) részéről)

15. számú dokumentumminta

Összeférhetetlenségi nyilatkozat

Alulírott …………«képviselő neve»………… mint a(z) …………«cég neve»………… (…………«cég címe»…………) gazdasági szereplő nyilatkozattételre jogosult képviselője Ecser Nagyközségi Önkormányzat mint ajánlatkérő
„Polgármesteri hivatal épületének átalakítása és bővítése” tárgyú, 2017. augusztus 8-án a Kbt. 115. § szabályai szerint indított közbeszerzési eljárása során az alábbi nyilatkozatot teszem:
Nyilatkozom, hogy szervezetünk vonatkozásában a Kbt. 25. § (4) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi
okok egyike sem áll fenn.
Ajánlattevőként nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót, aki
vonatkozásában a Kbt. 25. § (4) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok bármelyike fennáll.1

Kelt: …………………………………

………………………………………………………….
(Cégszerű aláírás a cégjegyzésre jogosult(ak),
vagy aláírás a meghatalmazott(ak) részéről)

1

Ezt a bekezdést csak az ajánlattevő által megtett nyilatkozatban kell szerepeltetni.

