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I. KÖTET
ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK
I. fejezet
A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM TARTALMA
1.1.

A közbeszerzési dokumentum- a továbbiakban dokumentum - a következő részekből
áll:
I. KÖTET
ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK
II. KÖTET
MŰSZAKI LEÍRÁS, ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI
KIÍRÁS

1.2. Az Ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési
dokumentum és annak minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlattételi időszak alatt kerül
kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat
természetét vagy jellemzőit.
1.3. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése és egyben az ajánlatok elbírálásának egyszerűbbé tétele érdekében jelen dokumentumban ismerteti a közbeszerzési eljárással kapcsolatos
alapvető rendelkezéseket és az ajánlatokkal szemben támasztott tartalmi és formai követelményeit.
1.4. Ajánlatkérő: Győrasszonyfa Község Önkormányzata, 9093 Győrasszonyfa, Hunyadi tér
18.
1.5. Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot
nyújt be.
1.6. Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt,
kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót,
1.7. Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy
személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja,
aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja.
Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. rendelkezéseire, miszerint:
„35. §
(1) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi jelentkezést.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
(3) A közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését.
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(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a
felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek vagy közös részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg.
(5) Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [54. §] írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek
bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
(6) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
(7) A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők személyében
az ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás
nem következhet be.
(8) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem kötheti gazdálkodó szervezet alapításához, azonban ha a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés
teljesítése érdekében indokolt, a nyertes ajánlattevő(k)től megkövetelheti azt. Az eljárást
megindító felhívásnak a gazdálkodó szervezet alapítására vonatkozó ajánlatkérői elvárást egyértelműen rögzítenie kell.
(9) Ha az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében lehetővé teszi vagy megköveteli gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság), a közbeszerzési dokumentumokban köteles
megadni a létrehozandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelményeket, amelyek kizárólag a jogi formára, a jegyzett tőke minimális - a szerződés értékével arányosan meghatározott - összegére, a gazdálkodó szervezet tevékenységi körére, valamint tevékenységének ellenőrzésére vonatkozhatnak.
36. §
(1) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - a) nem tehet másik
ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést
más részvételre jelentkezővel közösen, b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés
teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés].
(2) Amennyiben az ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárás során a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban:
Tpvt.) 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak.
(3) Amennyiben a közbeszerzésekért vagy az európai uniós források felhasználásáért felelős
miniszter a közbeszerzési eljárások, továbbá közbeszerzési szerződések, illetve építési vagy
szolgáltatási koncessziók és ezek módosításainak közbeszerzési-jogi ellenőrzése során a Tpvt.
11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy
azt alapos okkal feltételezi, a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint a
Gazdasági Versenyhivatalnak megtett jelzés során - a minősített adat kivételével - jogosult a
Gazdasági Versenyhivatalnak átadni az érintett közbeszerzés, szerződés, építési vagy szolgáltatási koncesszió, illetve ezek módosításai ellenőrzése révén rendelkezésére álló bármely adatot.”
„115.§
(4) Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot.
Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel,
amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
(6) A 71. § azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az ajánlatkérő - anélkül, hogy ezt a közbeszerzési dokumentumokban külön jelezte volna - nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha
egy hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumra vagy hiánypótlás keretében újonnan
megnevezett gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.”
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51.8. Jelen dokumentum nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat,
a dokumentum az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az ajánlattételi felhívás és a dokumentum között eltérés adódik, az ajánlattételi felhívás a mérvadó.
Ha a dokumentumon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy közülük melyik a megfelelő és melyiket kell
semmisnek tekinteni, a semmis adatot, információt a közbeszerzési eljárásban, továbbá a közbeszerzési szerződésben nem lehet alkalmazni.
1.9. Az Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az Ajánlatának elkészítésével és benyújtásával
kapcsolatban felmerülő költséget. Az Ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé e
költségek felmerüléséért, függetlenül a közbeszerzési eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől.
1.10. Az ajánlattevőknek a dokumentumban közölt információkat bizalmas anyagként kell
kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e
harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az Ajánlattevő számára a munka valamely részére vonatkozóan.
1.11. Sem a dokumentumot, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szerződés szerinti cél megvalósítására.
1.12. A beszerzés megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) alapján kerül lebonyolításra.
Ha rendelet vagy utasítás olyan szabályokat tartalmaz a szerződéskötés folyamatára, előzményeire, feltételeire, a szerződés kötelező tartalmi elemeire vagy teljesítésére vonatkozóan,
melyek nem egyeztethetők össze e törvénnyel, akkor az e törvény hatálya alá tartozó ügyekben kizárólag a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt (Kbt.) kell alkalmazni.
1.13. Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevő ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra, illetve a nyertessel kötendő szerződésre vonatkozó hatályos magyar jog előírásait. Az Ajánlattevő
ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatát ezek figyelembevételével állítja össze.
1.14. A beszerzésre irányuló szerződés: kivitelezési szerződés
II. Fejezet
AZ AJÁNLATTAL SZEMBENI KÖVETELMÉNYEK
2.1. Pénzforrás
Ajánlatkérő, Győrasszonyfa Község Önkormányzata a kivitelezési munkák fedezetét a TOP2.1.3-15-GM1-2016-00008 azonosítószámú projekt azonosítószámú Támogatási Szerződése
alapján, és a nem elszámolható költségek fedezetét pedig Győrasszonyfa Község Önkormányzata saját költségvetéséből biztosítja.
2.2. Ajánlattételi Dokumentum
A dokumentum az Ajánlatkérő által meghatározott műszaki leírást és tervdokumentációt (releváns esetben), illetve jelen közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályokat, valamint a kivitelezési szerződés tervezetét tartalmazza.
Tartalmazza továbbá az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét,
valamint formanyomtatványait is.
2.3. Kiegészítő tájékoztatás, információnyújtás
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Ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlattételi felhívásban és dokumentumban foglaltakkal kapcsolatban, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől a Kbt. 56. §-ban foglaltak szerint.
Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb három nappal, írásban adja meg
a kért tájékoztatást. A tájékoztató megadása írásban (e-mailben, faxon) történik, minden ismert ajánlattevő egyidejű értesítése mellett. A kérdések és az arra adott válaszok a dokumentum részévé válnak, azokat az ajánlat elkészítése során figyelembe kell venni. Telefonon, illetve személyes megkeresés útján kiegészítő tájékoztatás nem kérhető!
2.4. Az ajánlattételi felhívás módosítása, visszavonása
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult módosítani az Ajánlattételi Felhívást. Az ajánlattételi határidő, ajánlattételi felhívás, illetőleg dokumentum módosításáról az
ajánlattevőket írásban közvetlenül tájékoztatja az ajánlattételi határidő lejárta előtt. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult az ajánlattételi felhívást visszavonni.
2.5. Az ajánlattal szembeni részletes tartalmi és formai követelmények
2.5.1. Az Ajánlattevőnek az alábbi formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania:
Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő
részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy
része a matricán legyen.
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget
vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak
Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az Ajánlattételi Felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
Az ajánlatban az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősüle.
Az Ajánlattevőnek a kizáró okokkal kapcsolatban a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet szerint kell igazolnia. Az Ajánlattevő továbbá köteles igazolni a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát, és az erre
vonatkozó igazolásokat az ajánlatban kell megadnia, amennyiben ajánlattevő ezt számára
előírta.
2.5.2. Felolvasó lap
A felolvasólapnak tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdésében foglalt, az ajánlatok bontásakor ismertetendő adatokat (ajánlattevő neve, székhelye/címe, valamint azok az adatok,
amelyek a bírálat során értékelésre kerülnek). (1. sz. melléklet)
2.5.3. Közös ajánlattétel
Közös ajánlattétel esetében kötelező a 2. sz. mellékletben szereplő nyilatkozat elfogadása és
kitöltése.
2.5.4. Céges dokumentumok
Az Ajánlattevő jelenlegi állapota szerinti:
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Egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása kivonatának egyszerű
másolata;
Költségvetési szerv esetén a költségvetési szervek nyilvántartása kivonatának egyszerű másolata;
Az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának, vagy banki
aláírás-bejelentő kartonjának egyszerű másolata.
Az esetlegesen el nem bírált változásbejegyzési kérelem cégbírósági érkeztető bélyegzővel
ellátott példányának egyszerű másolata.
Eredeti példányú nyilatkozat arról, hogy a 2004. évi XXXIV. tv. alapján az Ajánlattevő milyen
vállalkozásnak minősül (mikro-, kis- vagy középvállalkozás). (4. sz. melléklet)
Közös ajánlattétel esetén mindegyik ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.
Ha az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, illetve szignálja csatolni kell az aláíró és
szignáló személynek adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazását.
2.5.5. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása (5. sz. melléklet)
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok
hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
Ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a kizáró okok fenn nem állásáról, az 62. § (1) bek. k) pont
kb) alpontjának kivételével, melyet a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az alvállalkozók és az
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplők esetében az ajánlattevő a 321/2015.
(X. 30.) Kormányrendelet 17.§ (2) bekezdése szerint köteles nyilatkozni.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő
köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt
be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az
ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
2.5.6. Alkalmasság igazolása
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel nem határoz meg alkalmassági követelményeket.
2.5.7. Szerződéstervezet, szerződéses feltételek meghatározása
A III. számú fejezetben megszövegezett kivitelezési szerződés tervezetet kitöltve / szerződéses feltételek minden oldalát szignálva és cégszerűen aláírva kell benyújtani.
2.5.8. Ajánlattevői nyilatkozat
Az ajánlatnak a Kbt. 66.§ (2) bekezdése értelmében tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett
nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan. (8. sz. melléklet)
2.6. Az elbírálás szempontja
A legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) c) pontja alapján)
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Részszempontok
Nettó ajánlati ár
Jótállás időtartama

Súlyszám
70
30

Nettó ajánlati ár (nettó, Ft): Az ajánlattevő által beárazott költségvetés nettó végösszege.
Jótállási időtartam (naptári nap): A kivitelezés műszaki átadás-átvételétől kezdődő jótállás
biztosítása az elvégzett munkák kapcsán. Minimálisan három év vállalandó, az ennél rövidebb
időtartamot tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti.
Az adható pontszámok az egyes részszempontok esetén: 1-10.
Az értékelés módszere:
Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás
Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb nettó
ajánlati ár) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ
2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.

P

Alegjobb
Avizsgált

Pmax  P min   Pmin

ahol P:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A 2. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás
A 2. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (leghosszabb jótállási időtartam) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig
a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki
a pontszámokat az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147.
szám, 2016. december 21.) alapján.

P

Avizsgált
Alegjobb

Pmax  P min   Pmin

ahol P:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszerek alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedesre kell kerekíteni.
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy ha több ajánlatnak azonos a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési
pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott (Kbt. 77. § (5) bekezdés)
2.7. Fizetési feltételek
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Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján, - a nyertes Ajánlattevő írásban benyújtott
kérelme alapján - 5 % vállalkozói előleget biztosít, biztosíték nyújtása nélkül. Az előleg összege a kivitelezési díj nettó értékének 5 %-a. Az előleget Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30) Korm.
Rendelet 30.§ (1) bekezdése szerint legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15
napon belül köteles kifizetni.
Vállalkozó 3 részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:
- 1-1 részszámla 25-50-75 %-os készültségi fok teljesítését követően a teljes szerződéses öszszeg 25-25-25 %-ára vonatkozóan. A végszámlát Vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségének teljesítését (100%) követően jogosult kiállítani a szerződés fennmaradó összegére. Mind a rész- mind a végszámla kiállításának feltétele az ajánlatkérő által felkért műszaki
ellenőr jóváhagyó nyilatkozata.
Fizetési mód: a leigazolt teljesítmény alapján átutalással, a Kbt. 135 § (3) bekezdése alapján a
hatályos jogszabályok (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezet, 19. pontja) és a szerződésben foglaltaknak megfelelően van mód!
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad a szerződésben meghatározott feltételekkel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a nyertes ajánlattevőként szerződő fél, mind alvállalkozója esetében alkalmazni kell.
Tartalékkeret nem kerül meghatározásra.
Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumban megtalálható szerződéstervezet alapján a szerződéses összeg nettó értékét alapul véve napi 300.000 Ft, de maximum 20% késedelmi és
hibás teljesítési kötbért, valamint 20% meghiúsulási kötbért kíván érvényesíteni biztosítékként.
2.8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Ajánlattevő késedelmes teljesítés (véghatáridőre vonatkozóan), hibás teljesítés, és/vagy meghiúsulás esetén késedelmi és meghiúsulási kötbért érvényesít a kivitelezési szerződés tervezetében meghatározottak szerint.
2.9. Az ajánlat nyelve
Az ajánlattétel nyelve a MAGYAR nyelv. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagot is magyar nyelven kell elkészíteni. Az eredetileg idegen nyelven készült anyagokat – kivéve prospektusokat, katalógusokat – hiteles magyar nyelvű fordításával
ellátva kell az ajánlathoz csatolni.
2.10. Részajánlat, többváltozatú ajánlat
Részajánlat, többváltozatú ajánlat nem tehető.
2.11. Ajánlati kötöttség
A tárgyalások befejezését követő 60 nap. A tárgyalások lezárásáig az ajánlatok módosíthatók.
A Kbt. 100. § (4) bekezdése alapján ajánlattevő ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától kötve van, kivéve, ha az eljárás eredménytelen lesz és az Ajánlatkérő egyik ajánlattevővel, sem kíván szerződést kötni. Eredményes eljárás esetén az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik.
2.12. Az ajánlattétel költségei
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az Ajánlattevő viseli.
2.13. Az ajánlatok benyújtása

8

„Győrasszonyfa község csapadékvíz elvezetése”
1/2017.
Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 2 példányban (1 eredeti és 1
az eredetivel azonos tartalmú elektronikus példányban, CD-n), az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A
borítékra rá kell írni: „Győrasszonyfa község csapadékvíz elvezetése - az ajánlattételi határidő
lejártáig felbontani tilos!”.”. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli!
Az ajánlat postai úton, személyesen is benyújtható.
Az ajánlat postai úton csak tértivevényes (ajánlott) küldeményként nyújtható be. A benyújtás
teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül. A személyesen benyújtott ajánlat
átvételét Ajánlatkérő a helyszínen írásban visszaigazolja.
Az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti.
2.16. Az ajánlat visszavonása
Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal visszavonhatja az ajánlatát.
2.17. Az ajánlat módosítása
Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal módosíthatja az ajánlatát. A módosítás alaki kellékeire az ajánlat alaki kellékeire vonatkozó
feltételek az irányadók.
2.18. Az ajánlatok felbontása
Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában az ajánlattételi
felhívás 16. pontjában meghatározott helyen bontja fel.
Az ajánlatok felbontásán az Ajánlatkérő, az Ajánlattevők, az általuk meghívott személyek, valamint az ellenőrző szervezetek képviselői lehetnek jelen. Az Ajánlattevők a bontásra külön
meghívót nem kapnak.
Ajánlatkérő a bontás során nyilvánosságra hozza a közbeszerzési eljárás becsült értékét, a
rendelkezésre álló fedezet összegét, az Ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét),
valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek.
Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról, ismertetéséről jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek. A jegyzőkönyv mellékletét képezi az Ajánlattevők és az általuk meghívott személyek által aláírt jelenléti ív.
2.19.A tárgyalás lefolytatásának menete, ajánlatkérő által meghatározott alapvető
szabályok
Az első tárgyalás időpontja: az ajánlattételi felhívás 17. pontjában meghatározottak szerint.
- A tárgyalás arra irányul, hogy ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel és a
legkedvezőbb feltételekkel köthesse meg a szerződést. A tárgyalás célja az Ajánlatkérőre nézve legkedvezőbb bírálati szempontok (ajánlati ár, jótállás) elérése a végleges ajánlatok megajánlása során. Ajánlatkérő a tárgyalás során minden olyan információt Ajánlattevők rendelkezésére bocsát, illetve minden olyan kérdésre választ ad, ami a kiadott műszaki dokumentációból esetlegesen nem derül ki, de elősegíti a legkedvezőbb ajánlatok elérését.
- Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát két szakaszban végzi.
- Az ajánlati kötöttséggel nem terhelt, a felhívásban meghatározott, határidőben benyújtott
első ajánlatok tekintetében ajánlatkérő megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e az ajánlattételi
felhívásban valamint a dokumentumban meghatározott feltételeknek.
- A tárgyaláson azon ajánlattevő vehet részt, aki a szerződés teljesítésére alkalmas, és akivel
szemben a kizáró okok nem állnak fenn.
- Ajánlatkérő lehetőség szerint egyfordulós tárgyalást tart.
- A tárgyalást ajánlatkérő ajánlattevőkkel együttesen folytatja le
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- A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő az ajánlattevőket felhívja egy végleges ajánlat
írásban történő beadására
- A tárgyalásról a helyszínen jegyzőkönyv készül, melyet a jelenlévő ajánlattevőknek alá kell
írnia.
- Ajánlattevő az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozóan ajánlatkérő számára csak kedvezőbb
ajánlatot tehet.
- Amennyiben ajánlattevő a tárgyalásra kiírt időpontban nem jelenik meg, úgy ezt a tényt
ajánlatkérő a tárgyalási jegyzőkönyvben rögzíti, és a korábban, teljeskörűen benyújtott ajánlatát veszi figyelembe a bírálat során, amennyiben van ilyen.
2. 20. Érvénytelen ajánlat (Kbt. 73. §-a szerint)
„73. §
(1) Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha
a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be;
b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták;
c) ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült
magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;
d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való
megfelelést;
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 60 feltételeknek,
ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;
f) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező
fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak
és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy
fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §].
(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre
jelentkező ajánlatot tesz.
(4) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg
azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság - a
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről.
(6) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha
a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta;
b) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb öszszegben bocsátotta rendelkezésre;
c) az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget,
amelyet meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog
nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja.”
2.21. Az Ajánlattevő kizárása (Kbt. 74.§-a alapján)
„74. §
(1) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
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(2) Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból
a) azt az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást
nyújtani [2. § (5) bekezdés],
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell
nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés].
(3) Az áru származásának megállapítására a külön jogszabályban, illetve a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletben meghatározott származási szabályokat kell alkalmazni.”
2.22. Az ajánlatok hiánypótlása, és felvilágosítás kérése az ajánlattevőktől, tisztázó
kérdések
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 71. § szerint hiánypótlást biztosít.
Az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérő írásban és a többi Ajánlattevő egyidejű írásbeli
értesítése mellett a Kbt. 71. § (7) alapján felvilágosítást kérhet az Ajánlattevőtől a kizáró
okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az Ajánlattételi Felhívásban vagy a Dokumentumban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében.
A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz csak olyan
nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiánypótolható, továbbá
átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és
egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes
ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
2.23. Az ajánlatokban előforduló számítási hiba javítása és az aránytalanul alacsony
ár, egyéb aránytalan vállalások
Ha az ajánlat számítási hibát tartalmaz Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (11) bekezdése, ha aránytalanul alacsony árat vagy egyéb aránytalan vállalást tartalmaz, az Ajánlatkérő a Kbt. 72. § szerint
jár el.
2.24. Az ajánlatok értékelése
Az Ajánlatkérő csak az alkalmasnak minősített ajánlattevők érvényes ajánlatait értékeli a tárgyalások befejezése, a végleges ajánlatok megadása után.
Ajánlatkérő az ajánlatokat az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott (10. pont) bírálati részszempontok és számítási módszerek alapján értékeli.
2.25. Az ajánlatok elfogadása, illetve elutasítása
„75. §
(1) Eredménytelen az eljárás, ha
a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi jelentkezést;
b) kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be;
c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen
ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát.
(2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha
a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés];
b) a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevővel;
c) valamelyik ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el;
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d) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás lefolytatásának
szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor,
ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható.”
2.26. Az eljárás eredményének kihirdetése
Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető leghamarabb bírálja el, eredményhirdetést nem tart, az
eljárás eredményét tartalmazó írásbeli összegezést az ajánlattevőknek egyidejűleg megküldi a
79.§ (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül. Az ajánlatok összehasonlítása a legjobb
ár-érték arány kiválasztása alapján történik, és így kerül az eredmény kihirdetésre.
2.27. A szerződéskötés
A nyertes Ajánlattevővel az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 20. pontjában meghatározott
időpontban köti meg a szerződést.
A nyertes visszalépése esetén, ha az Ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített Ajánlattevőt is meghatározta, vele köt szerződést.
2.28. Alkalmazandó jogszabály
Az Ajánlattételi Felhívásban és e Dokumentumban nem szabályozott kérdésekre a Kbt. és
egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
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III. fejezet
KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS
TERVEZET
A szerződés tervezet egy beágyazott dokumentum,
mely az alábbi ikonra kettőt kattintva nyílik meg:

Kivitelezési
szerződés tervezet.doc
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IV. Fejezet
Mellékletek, nyilatkozatok
A mellékleteket és nyilatkozatokat közös ajánlattevőnként, amennyiben közös ajánlattevőként kívánnak ajánlatot benyújtani, külön-külön kell megtenni.
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1. sz. melléklet
Felolvasólap
Ajánlattevő megnevezése:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő adószáma:
Kapcsolattartó

neve:

címe:
telefonszáma:
fax:
e-mail cím:
Ajánlat tárgya: „Győrasszonyfa község csapadékvíz elvezetése”
Bírálati szempontok1:
1. Ajánlati ár (nettó Ft): ……………………………… Ft + Áfa: ……………………………………Ft,
Bruttó összesen: ……………………………………, azaz ……………………………… forint.
2. Jótállás időtartama: 3 év + ………………….. nap
Dátum:

……………………………………………………
Cégszerű aláírás

Kérjük egyértelműen kitölteni (aláhúzással /nem kívánt rész törlésével), azon rész(ek) kapcsán, amely rész(ek)
tekintetében benyújtani kívánják ajánlatukat a korábbi ponttal összhangban!
Ajánlattevők az egyes bírálati részszempontok tekintetében a közbeszerzési dokumentum 2.6. pontja szerint pontosan
meghatározva kötelesek megtenni ajánlatukat!
1
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2. sz. melléklet
Nyilatkozat közös ajánlattétel tekintetében
Alulírott

…………………………………………………………(név)

2

a(z)……………………………………………

(cégnév,

székhely), valamint alulírott……………………………………………(név) a(z) ………………………………………
(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselői kijelentjük, hogy a Kbt. 35. §-a alapján
közösen teszünk ajánlatot a „Győrasszonyfa község csapadékvíz elvezetése” tárgyú eljárás
kapcsán.
A Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az Ajánlattételi
Felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumban foglalt és a szerződés megkötésével,
teljesítésével valamint az ellenszolgáltatással kapcsolatos valamennyi feltételt megismertük,
megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk.
Ennek

megfelelően

a

szerződést

az

alábbi

rész

vonatkozásában:

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

–

amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – ………………………… Ft, azaz
………………………………………………… Forint + ÁFA, összesen ………………………………………… Ft, azaz
…………………………………………………………… Forint összegű ellenértékért, ……………………………………….
teljesítési határidővel egyetemleges kötelezettségvállalással teljesítjük.
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a nevükben történő eljárásra a ……………………………………… (név) ………………………………… (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője teljes joggal jogosult.
Amennyiben az ajánlatkérő velünk, mint nyertes ajánlattevővel köt szerződést, az ellenérték
megfizetése a ……………………………………………………………… számú bankszámlára, átutalással történik.
Dátum:
……………………………………

……………………………………

Cégszerű aláírás

Cégszerű aláírás

Csak közös ajánlattétel esetében töltendő ki. Amennyiben nem kívánnak közös ajánlatot tenni, áthúzva és szignálva kérjük az ajánlathoz csatolni.
2
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3. sz. melléklet
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint
Alulírott……………………………………………………………………………

(név),

mint

a(z)

………………………………………………………………………………………………………… (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a „Győrasszonyfa község csapadékvíz elvezetése” kivitelezési szerződés keretében tárgyú eljárásban tett ajánlatom kapcsán nyilatkozom, hogy:
1. A közbeszerzés szerződés teljesítésében az alábbi (már ismert) alvállalkozók
vesznek részt3:
Alvállalkozó(k) megnevezése:……………………………………………………………………………..…………………….
Alvállalkozó(k) székhelye:………………………………………………………………………………………………………………
Alvállalkozó(k) adószáma:…………………………………………………………………………………………………………...
Az alvállalkozó közreműködésének mértéke (a szerződés értékének %-ában*): …………………….
A

közbeszerzésnek

az

a

része,

amelyben

alvállalkozók

közreműködnek:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Az alkalmasság igazolásához az alábbi gazdasági szereplő közreműködését veszem igénybe4:
Szervezet megnevezése: ……………………………………………………………………………………………………………
Szervezet székhelye:…………………………………………………………………………………………………………………..
Szervezet adószáma:……………………………………………………………………………………………………………………
Ajánlattételi Felhívás vonatkozó pontja, melyben foglalt alkalmassági minimum követelmény
igazolására a szervezetet igénybe veszi: ……………………………………………………………………………………
A

gazdasági

szereplő

igénybevételének

mód-

ja:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dátum:
…………………………………………………
Cégszerű aláírás

Kérjük, az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók adataival kitölteni! A közbeszerzésnek azon részeit,
amelyben alvállalkozók fognak közreműködni – ha az ajánlat benyújtásakor még névlegesen nem ismertek, akkor is
– kérjük kitölteni! A nem releváns pontokat kérjük kihúzni/ „nem releváns” megjegyzéssel ellátni.
4
Abban az esetben kérjük kitölteni, amennyiben az alkalmasság igazolásához igénybe veszi más gazdasági szereplő
közreműködését! A nem releváns pontokat kérjük kihúzni/ „nem releváns” megjegyzéssel ellátni.
3
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4. sz. melléklet
Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról

Alulírott ……………………… (név),mint a(z)……………………………………… (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a „Győrasszonyfa község csapadékvíz elvezetése” kivitelezési szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán nyilatkozom, hogy az általam képviselt
cég Kkvt. szerinti besorolása (a megfelelő válasz aláhúzandó):
a.)

mikrovállalkozás

b.)

kisvállalkozás

c.)

középvállalkozás

d.)

nem tartozik az a-c) kategóriákba

2004. évi XXXIV. törvény szerint:
3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikro vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
Dátum:
………………………………………………….
Cégszerű aláírás
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5. sz. melléklet
Nyilatkozat kizáró okokról a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése alapján

5

Alulírott ……………………… (név),mint a(z)……………………………………… (cégnév, székhely), mint Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, a „Győrasszonyfa község csapadékvíz elvezetése”
tárgyú eljárásban tett ajánlatom kapcsán
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Nem állnak fenn velünk szemben a Közbeszerzési törvény 62. § (1) és (2) bekezdésébenfoglalt alábbi kizáró okok, mely szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki:
„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 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;

Ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a kizáró okok fenn nem állásáról, az 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontjának kivételével, melyet a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. §
g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia!
5
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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;
b) 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;
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 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;
g) 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;
h) 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;
i) 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
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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;
j) 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;
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 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, 48
kb)6 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) 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;
6
Ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a kizáró okok fenn nem állásáról, az 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontjának kivételével, melyet a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. §
g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia!

6
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m) 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;
n) 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;
o) 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;
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, közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén
bírósági határozat megállapította;
q) 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) 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
b) 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
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egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének
tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.”
Dátum:

Cégszerű aláírás
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Nyilatkozat
a Kbt. 62.§ 1) bekezdés k) pont kb) alpontjának tekintetében

Alulírott …………………………(név), mint …………………………………. (cégnév, székhely) Ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője, a „Győrasszonyfa község csapadékvíz elvezetése” tárgyú
eljárás kapcsán, a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8.§ i) pont ib) alpontjának megfelelően nyilatkozom, hogy:
1. Társaságunk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. 7
VAGY
2. Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet NEM jegyeznek szabályozott tőzsdén.
3. Fentiekre tekintettel nyilatkozunk, hogy Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény
3. § ra) - rb) pontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik.
Valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban mutatjuk
be:
Név: ……………………………
Állandó lakhely: ……………………………

8

VAGY
4. Fentiekre tekintettel nyilatkozunk, hogy Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény
3. § rc- rd) pontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik.
Valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban mutatjuk
be:
Név: ……………………………
Állandó lakhely: ……………………………

9

VAGY
5. Fentiekre tekintettel nyilatkozunk, hogy Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény
3. § ra-rb) és rc-rd) pontja szerint definiált tényleges tulajdonossal NEM rendelkezik.
Dátum:

Cégszerű aláírás

A megfelelő pont aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő! Az 1. pontba tartozó (szabályozott
tőzsdén jegyzett) Ajánlattevőknek a nyilatkozat többi részét nem kell kitölteni, az törlendő!
8
A felsorolás a tényleges tulajdonosok számának megfelelően módosítandó!
9
A felsorolás a tényleges tulajdonosok számának megfelelően módosítandó!
7
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6. sz. melléklet
Nyilatkozat alvállalkozók és alkalmasságot igazoló más gazdálkodó szervezetek tekintetében

Alulírott …………………………(név), mint …………………………………. (cégnév, székhely) Ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, a
„Győrasszonyfa község csapadékvíz elvezetése” tárgyú eljárásban tett ajánlatom kapcsán, a
teljesítés során nem veszek igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, és az alkalmasság igazolására nem vonok be a kizáró okok hatálya alá eső más gazdálkodó szervezetet.

Dátum:

………………………………………………………
Cégszerű aláírás
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7. sz. melléklet
Ajánlattevői nyilatkozat

Alulírott………………………………………(név)

mint

az

………………………………………………..….(cégnév,

székhely) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy ajánlatomat,

a

„Győrasszonyfa község csapadékvíz elvezetése” kivitelezési szerződés keretében tárgyú eljárás tekintetében az Ajánlattételi felhívás, az Közbeszerzési Dokumentum (ideértve annak valamennyi részét) ismeretében nyújtottam be.
Vállalom, hogy az Ajánlattételi Felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumban és annak műszaki tartalmában meghatározott követelményeket, előírásokat betartva az ajánlatomhoz
csatolt kivitelezési szerződés tervezet szerint, az ajánlatomban foglalt vállalási áron teljesítem
tárgyi közbeszerzési eljárás szerinti beszerzést.
Nyertességem esetén vállalom a szerződés Kbt. vonatkozó előírásai szerinti megkötését és
annak Kbt. vonatkozó előírásai szerinti teljesítését. Az ajánlat kidolgozásával és benyújtásával kapcsolatban költségtérítési igényem nincs.
Dátum:
………………………………………………
Cégszerű aláírás
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8. sz. melléklet
Céges adatok

A Cég elérhetőségének adatai
1. Ajánlattevő neve:
2. Ajánlattevő székhelye:
3. Ajánlattevő telefonszáma:
4. Ajánlattevő fax száma:
5. Ajánlattevő e-mail címe:
6. Ajánlattevő képviselője:
- Beosztása:
- Elérhetősége (telefon, fax, e-mail):
7. Kapcsolattartó személy:
- Beosztása:
- Elérhetősége (telefon, fax, e-mail):
8. Ajánlattevő számlaszáma:
9. Ajánlattevő cégjegyzék száma:
10. Ajánlattevő adószáma:

Dátum:

……………………………………………….
Cégszerű aláírás
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9. sz. melléklet
Nyilatkozat elektronikus adathordozón benyújtott ajánlatról

Alulírott ……………………………………(név) mint az ……………………………………..………………….. (cégnév,
székhely) Ajánlattevő. cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a „Győrasszonyfa
község csapadékvíz elvezetése” tárgyú eljárás tekintetében beadott ajánlatunk elektronikus
formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájl) példánya a papír
alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
Dátum:

…………………………………………………….
Cégszerű aláírás
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10. sz. melléklet
Nyilatkozat üzleti titokról
Alulírott……………………………………………, mint a …………………………………………………………. (név, székhely) Ajánlattevő, cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, a „Győrasszonyfa község
csapadékvíz elvezetése” kivitelezési szerződés keretében tárgyú eljárás tekintetében
A .10 Ajánlatunk a Kbt. 44. §. (1)- (3) bekezdésében foglalt feltételek szerint az ajánlatunk
üzleti titkot tartalmaz.
Az ajánlatunk
1.

… oldalán található ……………………. része,

2.

… oldalán található ……………………. része,

3.

… oldalán található ……………………. része,

üzleti titoknak minősül.
Tudomásul vesszük, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban a Kbt.-ben foglaltakkal össze nem
egyeztethető részeit jelöltük meg az ajánlatunknak üzleti titoknak, úgy az ajánlatkérő az
ajánlatunk ezen részeit úgy kezelheti, mint az ajánlat üzleti titoknak nem minősülő részt.
B . Ajánlatunk nem tartalmaz üzleti titkot.

Dátum:

……………………………………………………………
Cégszerű aláírás

10

A releváns A. vagy B. pontot kérjük meghagyni, a nem releváns részt törölni.
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Részletes szakmai ajánlat
Megvalósítási ütemterv
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V. Fejezet
Az ajánlat részét képező dokumentumok összeállítási sorrendje
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának megkönnyítése és egyben az ajánlatok összeállításához segítségnyújtás céljából kéri az ajánlatok részét képező dokumentumok elhelyezésére
nézve a következő sorrend alkalmazását:
Tartalomjegyzék (az oldalszámok feltüntetésével)
Felolvasólap – 1. sz. melléklet
Nyilatkozatok, mellékletek 2-10 sz. mellékletek a dokumentum szerint
A nyilatkozatokon felül kérjük csatolni az előírt igazolásokat, releváns dokumentumokat a
vonatkozó nyilatkozatokat követően, amennyiben előírásra került!
Aláírási címpéldány másolata
Szerződés tervezet (ek) kitöltve, cégszerűen aláírva, laponként szignálva
Egyéb, a kiírás alapján csatolandó, vagy Ajánlattevő által csatolni kívánt dokumentumok
választott sorrend szerint.
Részletes szakmai ajánlat – A kiadott műszaki leírásnak és árazatlan költségvetésnek
megfelelően elkészített tételes költségvetés és megvalósítási ütemterv
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II. kötet
MŰSZAKI LEÍRÁS, TERVDOKUMENTÁCIÓ
https://www.dropbox.com/sh/992wgwrmsnf9uod/AAD9x4sRzdlvWJ7OLIUdTlnda?dl=0

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Költségvetés_Gyafa
_árazatlan.xls
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