KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
1067. Budapest, VI. ker. Eötvös utca 7.
„Irattár és fotótár kialakítása meglévő irodák egy része
átalakításával az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltárában-2018”
tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatásra kerülő,
a Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárás
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I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK
1. Bevezetés
A közbeszerzési dokumentumok közreadásával célunk, hogy segítséget adjunk a
közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban:
Kbt.), az annak végrehajtására kiadott rendeletek, valamint az ajánlattételi felhívás
előírásainak megfelelő ajánlat összeállításához.
Kérjük a tisztelt Ajánlattevőt, hogy az ajánlat összeállítását megelőzően figyelmesen
tanulmányozza át az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltakat.
A jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei szabályai
szerint kerül sor. A jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 115. § szerinti eljárás rendelkezései
kerülnek alkalmazásra.
Az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok kiadásával az a célja, hogy a
versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával az Ajánlattevőnek tegye lehetővé a
sikeres ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében a közbeszerzési dokumentumok – akár
ismételve is – tartalmazzák megfelelően csoportosítva azon adatokat és tényeket, melyek
elősegíthetik a sikeres ajánlattételt.
Jelen közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 57. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően tartalmazzák a következőket:
-

útmutató az ajánlattevők számára (I.),
az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke (II.),
az ajánlott igazolás- és nyilatkozatmintákat (III.),
a szerződés tervezetet (IV.)
külön file-ban megküldve a Műszaki specifikáció, és az árazatlan költségvetés a
KERESKEDELMI AJÁNLAT megadásához (Excel tábla)

A közbeszerzési dokumentumok kizárólag az ajánlat összeállításához elengedhetetlenül
szükséges információkat, nyilatkozatok, igazolások és egyéb dokumentumok javasolt mintáit
tartalmazza. A közbeszerzési dokumentumokban az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban
foglaltakat nem ismétli meg. Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és
betartsa az ajánlatkérő által megadott összes követelményt, kikötést és előírást. Amennyiben
az ajánlattételi felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak nem
egyértelműek, az ajánlattevő felelőssége kiegészítő tájékoztatásért fordulni ajánlatkérőhöz az
egyértelműség biztosítására.
Amennyiben valamely közbeszerzési dokumentumban foglaltak és az ajánlattételi felhívásban
foglaltak egymásnak ellentmondanak, az ajánlattételi felhívásban foglaltak az irányadóak.
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Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatban benyújtott nyilatkozatok, egyéb okiratok tartalma
értelemszerűen nem állhatnak ellentétben az ajánlattételi felhívásban, illetve a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételekkel.
Azok nem tartalmazhatnak az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltakkal, a jogszabályokkal, illetve a jelen eljárás céljával ellentétes, az ajánlattevő részére
egyoldalú indokolatlan előnyt biztosító, az ajánlatkérőre nézve hátrányos rendelkezést!
Ellenkező esetben az az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után.
Amennyiben ellentmondás lenne az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok
bármely előírása között (ideértve az elírást, a nem egyértelmű, esetleg többféle módon is
értelmezhető ajánlatkérői elvárást is), kérjük a tisztelt Ajánlattevőt, hogy ezeket írásban, a
kiegészítő tájékoztatás kérés szabályait betartva haladéktalanul jelezze az ajánlatkérő felé.
Az ajánlatkérő arra kéri a tisztelt Ajánlattevőt, hogy ajánlatát a megküldött ajánlattételi
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt formában és tartalommal dolgozza
ki.
Alkalmazandó jogszabályok
A jelen közbeszerzési dokumentumokban nem, vagy nem kellő mélységben szabályozott
kérdésekben a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, mindenekelőtt a 2015. évi CXLIII.
törvény (Kbt.) és a végrehajtási rendeleteiben foglalt rendelkezések az irányadók.
2. Általános előírások
Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt
be;
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;
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;
Közös ajánlattétel: több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Ebben a körben
különösen szükséges a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésében, valamint az ajánlattételi felhívásban
foglaltak figyelembe vétele.
A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
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A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
A közös ajánlattevők csoportja, az általuk létrehozott konzorcium a közbeszerzési eljárás
során nem rendelkezik önálló jogalanyisággal. A konzorcium jogképesség hiányában saját
nevében nem szerezhet jogokat vagy vállalhat kötelezettségeket.
Az ajánlattevők jogképességgel nem rendelkező csoportja nem jelenhet meg a közbeszerzési
eljárásban önállóan, mint ajánlattevő, hanem közös ajánlattevőkként vehetnek részt az
eljárásban. Éppen ezért a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Minden
esetben egyértelműnek kell tehát lennie, ha a közbeszerzési eljárásban tett nyilatkozat a közös
ajánlattevők képviseletében történik.
Közös ajánlattétel esetében alapvetően a csoport minden tagjára alkalmazni kell azokat a
szabályokat, amelyek az ajánlattevőkre vonatkoznak. Azonban az egységes kezelés érdekében
a felek közötti kommunikáció (pl. a felhívás módosítása, előzetes vitarendezés vagy számítási
hiba javítása esetén), valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása a hiánypótlás, a
felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló
értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevők képviselőjének küldi meg.
Abból, hogy a közös ajánlattevők által alkotott konzorcium nem önállóan és saját nevében
vesz részt a közbeszerzési eljárásban, következik, hogy a közös ajánlatot benyújtó gazdasági
szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
A közös ajánlattevők között létrejött együttműködési megállapodást (konzorciumi
megállapodás) egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni kell.
3. Ajánlattevőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok, Kbt. 36. § (1) és 113. § (2)
bekezdései alapján:
36. § (1) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban részajánlat-tételi 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].
A Kbt. 113. § (2) bekezdése értelmében: az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők
tehetnek ajánlatot, illetve nyújthatnak be részvételre jelentkezést, amelyeknek az ajánlatkérő
az eljárást megindító felhívást megküldte. Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az
ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást – anélkül, hogy az eljárás iránt érdeklődésüket
jelezték volna – megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot, illetve egymással
közösen nem nyújthatnak be részvételi jelentkezést. A gazdasági szereplő, amelynek az
ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni, illetve
közösen részvételi jelentkezést benyújtani olyan gazdasági szereplővel, amelynek az
ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást.
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4. A Kbt. 73. § (5) bekezdés szerinti tájékoztatás:
A tájékoztató tevékenységet a következő szervezetek látják el:
Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi
Ellenőrzési Osztálya
1036 Budapest, Váradi u. 15.
Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési
Osztálya
1135 Budapest, Lehel út 43-47.
Postacím: 1381 Budapest, Pf: 1265.
tel: 06-1-236-3900
fax: 06-1- 236-3999
E-mail: pest-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
A munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatalok országos listája az alábbi
linken érhető el: http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229
Környezetvédelem:
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
1539 Budapest, Pf. 675.
Tel.: 1/2249-100 Fax: 1/2249-262
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
Egészségvédelem:
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Központi telefonszám: 06-1-476-1100 Központi faxszám: 06-1-476-1390
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.
Telefonszám: 06-1-795-54-78
e-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu
5. Alvállalkozók bevonása esetén az alvállalkozói teljesítésre vonatkozó előírások:
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Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 138. § (1)-(5) bekezdéseire, melyet az ajánlat megadása, és a
nyertes ajánlattevő a teljesítése során kötelesek figyelembe venni.
Kiemelten felhívjuk a figyelmet a Kbt. alábbi fontos rendelkezéseire:
Kbt. 138. § (1) bekezdés utolsó mondata: Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés
összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a
szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban
részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
(5) bekezdés: „Építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén a teljesítésben részt
vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 65%-át meghaladó mértékben
további közreműködőt”.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint:
„27.§ (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a
szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a
teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó
vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5)
bekezdésében meghatározott mértéket.”
A Kbt. 136. § (1)-(2) bekezdése értelmében:
„136. § (1) Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy a nyertes ajánlattevő
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő
számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt
haladéktalanul értesíti.”
6. Üzleti titok:
A Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdése alapján:
44. § (1) A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban,
valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a
védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az
üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek
nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan
sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz
indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy
adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A
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gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén
kerül megfogalmazásra.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak
különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében
bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és
adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre
vonatkozó információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem
értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a
szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján
nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.
(3) A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének),
valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt:
adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre
kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk,
alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
(4) Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása
során az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében
köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum
benyújtására.
7. Hamis adat, hamis nyilatkozat:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
- 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 Kbt. 82. §
(5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban
együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben
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- 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
- 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;
8. A SZAKMAI AJÁNLAT megadása: (A tárgyalási alapajánlathoz is csatolni kell!)
Részei:
- Árazott "Minta" költségvetés
- Organizációs- és Ütemterv
8.1. Árazott "Minta" költségvetés:
Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, a kiegészítő
tájékoztatás figyelembevételével, az ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetés
beárazásával kell ajánlatot adnia. A beárazott költségvetést a könnyebb kezelhetőség
érdekében külön kötetbe lefűzve kérjük benyújtani!
Az árazott költségvetés kitöltésének előírásai:
Az ajánlatokat - ide értve a tárgyalási alapajánlatot, illetve adott esetben a bekért közbülső
ajánlatot is, továbbá az ajánlati kötöttséggel terhelt, és értékelésre kerülő végső ajánlatot is - a
kiadott költségvetés teljeskörű kitöltésével kell alátámasztani.
Ajánlatkérő csak az általa kiadott árazatlan mintaköltségvetés kitöltését (a Közbeszerzési
Dokumentumok részeként megküldött, illetve a tárgyalások lezárását követően, a tárgyalási
tapasztalatok alapján véglegesített/pontosított végső mintaköltségvetés) fogadja el.
Amennyiben az ajánlattevő a végső ajánlattételre megadott határidőre benyújtott végső
ajánlatához egyáltalán nem csatol az ajánlati ára alátámasztására általa beárazott végső
ajánlati költségvetését, ajánlatkérő hiánypótlást nem rendel el, és az ajánlatot
érvénytelenné nyilvánítja!
Ajánlattevőnek a kiadott költségvetés minden tételét be kell áraznia., az alábbiak
figyelembevételével:
-

Azon esetekben, ahol anyagköltség - az adott munkálat jellegéből adódóan, illetve
műszakilag indokolható okból - nem merül fel, (pl. bontási munkálatok), az
anyagköltség lehet nulla forint, azonban ilyen esetben is meg kell adni a díjköltséget
(munkadíj).

-

Olyan esetben, ahol az anyagköltség és a díjköltség (munkadíj) egyértelműen
szétválasztható, mindkét tételt be kell árazni.
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Az egyösszegű árajánlat alátámasztásaként benyújtott ajánlati kötöttséggel terhelt végső
beárazott költségvetésben azonban olyan tétel nem szerepelhet, amely mind anyag, mind
díj oldalon nulla forintot tartalmaz. Ilyen esetben az ajánlat ugyanis nem fedi le az
ajánlatkérő által igényelt teljes műszaki tartalmat.
Amennyiben az ajánlatok benyújtásához rendelkezésre álló ajánlattételi szakaszban, a
kiegészítő tájékoztatásra rendelkezésre álló határidőn belül ajánlattevő azt észleli, hogy a
dokumentációval együtt kiadott árazatlan költségvetésben jelentősebb mennyiségi eltérés
mutatható ki, úgy ezt a tényt, az alátámasztó indokok megjelölésével, és a konkrét
költségvetési tétel módosítási/kiegészítési javaslata megküldésével - a kiegészítő
tájékoztatásnyújtásra vonatkozó szabályok betartásával az ajánlatkérőnek jelezheti.
Amennyiben az ajánlatkérő - a határidőn belül érkezett - észrevétel(eke)t elfogadja, úgy a
kiegészítő tájékoztatásnyújtással egyidejűleg megküldi az észrevételek figyelembevételével
pontosított árazatlan költségvetést, melyet egységesen minden ajánlattevőnek kell használni
az ajánlata benyújtásához.
Az ajánlattevő mindazonáltal az általa szükségesnek ítélt, a tárgyi közbeszerzési eljárásban
véglegesítettnek tekintett árazatlan minta-költségvetésben sem szereplő olyan tételek
(mennyiségek) költségét, melyet a teljesítés során a kivitelezés első osztályú minőségben
történő megvalósítása érdekében - saját belátása alapján - mégis alkalmazni kívánna, a
kiadott minta-költségvetés szerinti tételek egységáraira ráoszthatja. (Pl.: olyan organizációs
költségek, speciális technológia/anyag alkalmazásából adódó plusz tételek, ajánlattevőnél
bevett egyedi szakmai szokások miatti egyéb költségelemek, illetve bármilyen plusz
anyag/díjtételek, melyek a kiadott, (illetve adott esetben a kiegészítő tájékoztatás során
ajánlatkérő által pontosított, és ajánlattevőknek kiküldött) minta-költségvetésben esetleg nem
szerepelnek, stb.) Kizárólag ajánlatkérő tájékoztatása céljából kérjük, hogy az ilyen módon
szétosztott tétel megnevezését, alapadatait a kiadott költségvetésben ráosztással érintett tétel
és a szétosztott költség(ek) mértékét külön táblázatban megadni. (Az ilyen módon bemutatott
költség kalkulációt ajánlatkérő az ajánlat értékelése során nem bírálja felül, azt elfogadottnak
tekinti.)
A műszaki leírásban, vagy a költségvetésben szereplő esetleges konkrét gyártmányra,
eredetre, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre való hivatkozás a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az a minimális minőségi
követelményeket jelzi. Ajánlatkérő kizárólag a megjelölt anyagokkal, berendezésekkel
bizonyítottan megegyező minőségű (egyenértékű) vagy azoknál bizonyítottan jobb minőségű
anyagokat, berendezéseket fogadhat el. Amennyiben ajánlattevő a műszaki leírásban
szereplőtől eltérő típusokat kívánna beépíteni (és ez az ajánlattételi időszakban, kiegészítő
tájékoztatatás adás keretében, avagy a tárgyalás(ok) során esetleg mégsem került volna
tisztázásra), a műszaki ajánlatában – külön dokumentumban - kérjük egyértelműen
beazonosítható módon megjelölni, hogy az a költségvetési kiírás mely tételét érinti, és az
egyenértékűséget ajánlattevőnek ajánlatában alá kell támasztani, különösen, de nem kizárólag
színes fényképpel, megfelelőségi nyilatkozatokkal, teljesítménynyilatkozatokkal, illetve
műleírással.
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Egy konkrét helyettesítő termék esetében az egyenértékűség (vagy a jobb minőség) az érintett
termékek műszaki leírásában szereplő, azon paraméterek, képességek tételes
összehasonlításával támaszthatók alá, amelyek az adott esetben relevanciával bírnak. Ahol az
egyenértékűség ily módon történő igazolása nyilvánvalóan nem lehetséges, vagy ahol az
fogalmilag kizárt, az Ajánlattevő nyilatkozatával. Azon esetben, ahol az egyenértékűség, vagy
a jobb minőség nyilvánvaló, és köztudomású, értelemszerűen nem kell igazolni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlattevői észrevételek alapján az ajánlatkérő által
pontosított, és a tárgyalások lezárást követően az ajánlattevőknek a végső
ajánlattétételre történő Felhívással együtt kiadott, mintaköltségvetés műszaki tartalma
ajánlattevők által egyoldalúan nem módosítható, ahhoz észrevétel, különbözeti
költségvetés nem készülhet, fenntartás, vagy bármely ezzel egyenértékű megjegyzés (az
egyenértékűség igazolására fentebb előírtak kivételével) - az ajánlatok
összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében - nem fűzhető.
Az ajánlatok megadásához rendelkezésre bocsátott mintaköltségvetés nem megfelelő
kitöltése esetén a hiánypótlás során ajánlatkérő a Kbt. 71. § (8) bekezdésében foglaltak
szerint jár el.
A nyertes ajánlattevő a fentiekre figyelemmel megadott mindösszesen nettó vállalkozói
díj fejében köteles a beszerzés tárgya szerinti kivitelezés teljes körű megvalósítására,
valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítésére, a kiviteli terveknek, és a
vonatkozó építési szabványoknak megfelelően,
hiánytalanul, és kifogástalan
minőségben.
A megadott nettó vállalkozói díjnak - amely egyösszegű átalányárnak minősül - a
nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítéséhez szükséges összes költséget tartalmaznia
kell.
Az ajánlattevőnek kellő szakmai gondosság mellett kell az ajánlatát elkészítenie.
A nyertes ajánlattevő a munka gazdaságos és gyors elvégzéséhez szükséges feltételeket
megteremteni, az egyes munkafolyamatokat összehangolni köteles. A munka nem megfelelő
megszervezésével másnak okozott kárt a tárgyi eljárásban nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő
és/vagy más kivitelező számára megtéríteni köteles. A nyertes ajánlattevő a szakmailag meg
nem alapozott és a kivitelezés üteméhez nem igazodó munkavégzéséből vagy bármely egyéb
közrehatásából felmerülő esetleges többletköltséget átvállalni köteles.
A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat nem helyettesíti, nem pótolja az ajánlatkérői
elvárásoknak megfelelő módon kidolgozott ajánlat benyújtását.
8.2. Organizációs- és Ütemterv:
Az ajánlattérő a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlatként előírja a kivitelezési módot
leíró organizációs-, és műszaki ütemterv csatolását, mind a tárgyalási alapajánlathoz, mind
pedig a végső ajánlathoz, az alábbiakban részletezettek szerinti tartalommal:
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8.2.1. Organizációs terv minimális tartalma:
A Gannt diagramos Műszaki Ütemtervvel összhangban tartalmaznia kell az egyes
fázisok közötti organizációt, szöveges formában, röviden (Kb. 10.000 karakter ) kitérve az
alábbiakra:
 az anyagtárolás és a hulladékgyűjtés, kezelés helye, mérete és módja
 az építési/felvonulási terület lehatárolásának helye és módja, valamint őrzésének
módja
 az ideiglenes felvonulási létesítmények helye
 az építéssel közvetlenül érintett épületrészen kívüli esetleges további területi
igények megnevezése, jelölése, mérete, használatának időtartama
 az építési zaj-, por-, rezgéscsökkentésének módja, provizóriumok felállításának
helye és módja
 az üzemelő épületrészek zavartalan, folyamatos üzemelésének biztosítására tett
intézkedések rövid bemutatása
 az esetlegesen szükségessé váló korlátozásokat (forgalomtechnikai változások,
stb), melyhez szükséges engedélyek beszerzése Vállalkozó feladata és
kötelezettséges lesz.
8.2.2. A Műszaki ütemtervet sávos rajz, (Gannt diagram) és szöveges formában kell
elkészíteni.
Tartalmaznia kell legalább:


a kivitelezési tevékenységre vonatkozó fő munkafolyamatokat, heti részletességgel
megjelenítve az előrehaladást, külön megjelölve a kritikus utakat is;



heti bontásban létszám, és eszközfelhasználást;



vizsgálatok, szakvélemények, egyeztetések, útmutatók, eltakarás előtti jóváhagyatás,
írásos jelentések (kooperáció, előrehaladás stb.) típusát és időpontját.

A szerződéskötés időpontja (konkrét dátuma) a tárgyalási alapajánlatban nem
határozható meg. A konkrét kezdési időpont a tárgyalási tapasztalatok alapján kerül
meghatározásra.
A műszaki ütemterv kialakításakor ajánlattevő vegye figyelembe, hogy


az építési, egészségügyi és munkabiztonsági, valamint a környezetvédelmi-,
munkavédelmi-, balesetvédelmi előírásokkal, vonatkozó hatályos jogszabályokkal
összhangban kell állnia,



a bontott anyagok és veszélyes hulladékok kezelésre vonatkozó előírásokkal,
vonatkozó hatályos jogszabályokkal összhangban kell állnia,
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a vonatkozó magyar jogszabályokkal, szabványokkal, a műszaki irányelveknek,
illetve hatósági előírásokkal összhangban kell állnia,



az érintett közműszolgáltatók műszaki, üzemeltetői és egyéb előírásaival
összhangban kell állnia,

A műszaki ütemterv kialakítása során ajánlattevő


köteles a kivitelezés ütemezését és az építési-szerelési munkákat, illetve az
azokhoz szükséges tevékenységeket (logisztika, munkaterületek és tárolóterületek,
azok ideiglenes létesítményeinek kialakítása, őrzése,) elvégezni,



köteles a műszaki leírásban megjelölt harmadik személyek számára a
közbeszerzési dokumentációban meghatározott időben és egyéb feltételekkel
munkaterületet, és ahhoz hozzáférést biztosítani,



köteles rendszeres egyeztetésre, kapcsolattartásra (különösen,
kizárólagosan ajánlatkérővel, illetve az eseteleges társvállalkozókkal)

de

nem

Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a szakmai ajánlat részét képező
tartalmi elemek tekintetében vizsgálja, hogy az egyes tartalmi elemek az ajánlatkérő
által előírt követelményekkel és az ajánlaton belül összhangban vannak-e. A szakmai
ajánlatnak összhangban kell állnia az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott
szerződéstervezettel, a munkavégzést lényegesen befolyásoló feltételekkel továbbá az
ajánlattevő ajánlatában foglalt vállalásokkal (határidők, tevékenységek).
A műszaki ütemtervet kérjük úgy elkészíteni, hogy az ütemezés (a konkrét kiviteli
munkálatok megkezdésének tervezett) kezdő napja 2018. június 1. legyen, a
véghatáridő pedig maximum 2018. szeptember 7-e lehet. Ajánlatkérő előteljesítést
elfogad.

9. Az ajánlatok elbírálása:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) alpont szerinti legjobb árérték arány szerint értékeli, az alábbiak szerint:
1. részszempont:

•

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)
Súlyszám:
(Tartalékkeret nélküli egyösszegű vállalkozási díj (a
70
beárazott költségvetés mindösszesen).

Az ajánlatban/végleges ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az
Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek
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•
•

•

•

•

változó árat tartalmazó ajánlatot.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a Szerződés időtartama alatti esetleges
beszerzési árak változásból eredő vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is.
Ha egy munkafázis tétele nem kerülne külön kiírásra, de az abban foglalt
tevékenységre szükség van, akkor azok költségeit a munkatételek egységárában kell
figyelembe venni.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazon költségeket, amelyek az ajánlat
tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített
feltételek betartásához szükségesek.
Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés
hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFA-ra vonatkozó
rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, a Szerződés
módosítása nélkül módosítja.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelennek nyilváníthatja, amennyiben az alábbiakban felsoroltak bármelyike
esetén Ajánlatkérő a végső (ajánlati kötöttséggel terhelt) ajánlatok vonatkozásában
nem lenne képes az ajánlatok közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak
megfelelő bírálatára, értékelésére:
- Ajánlattevő nem nyújt be árazott költségvetést (hiánypótlás nélküli
érvénytelenség), vagy
- Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó
rendelkezése nélkül (pl. kiegészítő tájékoztatás) új sorral egészíti ki, vagy
- Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó
rendelkezése nélkül összevonja, vagy
- Ajánlattevő Ajánlatkérő erre vonatkozó rendelkezése nélkül a
költségvetés tételeit, mennyiségi adatait módosítja, vagy
- egyéb módon olyan módosítást eszközök Ajánlattevő az árazatlan
költségvetésben, amely alapján az nem felel meg a közbeszerzési
dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak, még a
hiánypótlás követően sem a Kbt. 71. § (8) bekezdésének megfelelő
alkalmazásával.

2. részszempont:

Ajánlattevő által vállalt teljesítési határidő (naptári Súlyszám:
napokban megadva):
15
(max.98 naptári nap)

A vállalt teljesítési határidő az alábbiak figyelembevételével kell megadni:
A kivitelezési munkálatokat működő intézményben kell a nyertes ajánlattevőnek
elvégeznie, ezért Ajánlatkérőnek értelemszerűen előnyösebb a vállalt rövidebb
kivitelezési határidő. Ajánlatkérő teljesítésnek a kivitelezési munkák eredményes
műszaki átadás-átvételi eljárással zárult teljesítését tekinti. A műszaki átadás-átvételi
eljárás lezárásának ajánlatkérő által előírt végső határideje legfeljebb a szerződés aláírását
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követő 98. naptári nap lehet. A Kbt. 77. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel
ajánlatkérő közli, hogy a megadott végteljesítési határidőhöz képest hosszabb teljesítési
határidő nem ajánlható meg, illetve az 56 naptári nap, vagy ennél rövidebb vállalásokra
egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot (100 pont) ad,
illetve fenntartja a jogot a 72. § (7) bekezdése szerinti jogkövetkezmények alkalmazására
is. A vállalt teljesítési határidőt - mind a tárgyalási alapajánlatban, mind pedig a végső,
ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatban – ajánlattevőknek a kidolgozott Organizációs-, és
Ütemtervvel kell alátámasztaniuk.
3.részszempont:

Vállalt általános jótállás időtartama az eredményes Súlyszám:
műszaki
átadás-átvételi
eljárás
lezárásának
időpontjától számítva, hónapokban megadva:
8
(minimum 36 hónap)

Amennyiben jogszabály a felhasznált egyes termékeire és anyagaira, avagy a kivitelezési
munkálatok során beszerelésre kerülő egyes eszközökre, berendezésekre, hosszabb
kötelező jótállási időt nem ír elő, illetve a gyártó hosszabb idejű jótállást nem biztosít, a
teljeskörű jótállás időtartama minimum 36 hónap. A 60 hónap feletti megajánlás esetén
ajánlatkérő a pontozásnál maximum 60 hónap jótállást vesz figyelembe. Kizárólag egész
hónap vállalható.

4.részszempont:

A beépítésre kerülő speciális alacsony hőmérsékletű Súlyszám:
split berendezés
illetve a klímagépházban
elhelyezendő új klímagép meghibásodása esetén a
7
hiba bejelentésétől a hibaelhárítás megkezdéséig
eltelt idő (egész órában megadva)
- legkedvezőtlenebb érték 24 óra,
- legkedvezőbb vállalható érték 4 óra.

Ajánlatkérő a hibajavítás megkezdésére a bejelentéstől számított legfeljebb 24 órát
fogadja el. Ennél kedvezőtlenebb vállalás esetén az ajánlatot a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.
• A legkedvezőbb szintet meghaladó (4 óránál kevesebb) vállalást Ajánlatkérő a Kbt.
72. § (7) bekezdése szerint teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalás feltételezve
indokolást kér be Ajánlattevőtől, és adott esetben az ajánlatot a Kbt. 73. § (2)
bekezdés szerint érvénytelenné nyilváníthatja.
• A vállalást egész számmal, egész órában kell megadni. Az ennek nem megfelelő
ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.
•

A pontkiosztás:
Az 1-es, 2-es, 4-es részszempontok esetében: fordított arányosítás, az alábbi képlet
alkalmazásával:
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(P - Pmin) : (Pmax - Pmin) = Alegjobb: Avizsgált
Átrendezve, és behelyettesítve:

P= Alegjobb: Avizsgált * 99+1

A 3. sz. Részszempont esetében: egyenes arányosítás az alábbi képlet
alkalmazásával:
(P - Pmin) : (Pmax - Pmin) = A vizsgált: A legjobb
Átrendezve, és behelyettesítve:
P= A vizsgált: A legjobb * 99+1
ahol is a rövidítések az alábbiakat jelentik:
P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa (100 pont)
a pontskála alsó határa (1 pont)
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke
a vizsgált ajánlat tartalmi értéke

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálati szempontok szerinti tartalmi elemeit a megadott
ponthatárok (1-100 pont) között pontozza a fenti módszerek értelemszerű
alkalmazásával, majd az egyes értékelési részszempontokra, adott pontszámot
megszorozza az ahhoz tartozó súlyszámmal, az összes értékelési részszempont
esetében a kijött szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános
kerekítési szabályoknak megfelelően 2 (kettő) tizedesjegyre kell kerekíteni.
Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül
elfogadásra. Ha az ellenszolgáltatások is teljesen azonosak, akkor a nem egyenlő
értékelési pontszámot kapott részszempontok közül a legmagasabb súlyszámú
részszempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott ajánlat minősül a
legelőnyösebbnek.
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Ha egy ajánlat kirívóan aránytalan vagy lehetetlen megajánlást tartalmaz, a Kbt.
előírásai szerint az ajánlatkérő köteles meggyőződni az ajánlati elemek valós
helyzetéről, teljesíthetőségéről. Amennyiben az ajánlatkérő nem tartja elfogadhatónak
az aránytalannak vagy a lehetetlennek minősített kötelezettségvállalásokra adott
ajánlattevői indokolást, az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja és ebből következően
annak értékelését mellőzi.
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II. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK,
NYILATKOZATOK JEGYZÉKE
Tartalomjegyzék - egyben iratjegyzék - minta:
Az ajánlatok megadásához az alábbi tartalomjegyzék mintát szíveskedjenek használni!

TARTALOMJEGYZÉK
Nyilatkozat, igazolás, egyéb irat, dokumentum
megnevezése

1)

Tartalomjegyzék

2)

Felolvasólap
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében
foglaltakra (a felhívás feltételeire, a szerződés
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatás összegére)
Cégokmányok
Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatok aláírójának
aláírási címpéldánya vagy aláírási-mintája
eredeti vagy egyszerű másolatban
Amennyiben
bármely
dokumentum
aláírója
cégjegyzésre nem jogosult, csatoljanak az 1952. évi
III. tv. (Pp.) 196. § (1) bekezdése szerinti teljes
bizonyító
erejű
magánokiratba
foglalt
meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását
is tartalmazza.
Nyilatkozat(ok)
folyamatban
lévő
változásbejegyzési
eljárásról,
illetve
az
elektronikusan elérhető cégkivonatban szereplő
adatok hatályosságáról.
Nyilatkozat közös ajánlattétel esetén
(adott
esetben)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés és a Kbt.
65. § (7) bekezdése tekintetében
9)

Minta
a közbeszerzési
dokumentumokban

Oldalszám az
ajánlatban

EZT A FORMÁT
KÉRJÜK
HASZNÁLNI!
1. melléklet
2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet
7. melléklet

Tájékoztatásul: Az ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (név, cím).
c) más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva történő
alkalmassági megfelelés esetén, az erre vonatkozó adatok megadása.
A fenti nyilatkozatokat negatív tartalommal is meg kell tenni, azaz akkor is
nyilatkozni kell, ha az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót, illetve
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet igénybe venni.
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TARTALOMJEGYZÉK
Nyilatkozat, igazolás, egyéb irat, dokumentum
megnevezése

Minta
a közbeszerzési
dokumentumokban

Oldalszám az
ajánlatban

(Nemleges nyilatkozat is csatolandó!)

Alkalmasság igazolásába részt vevő gazdasági
szereplő nyilatkozata a rendelkezésre állásról

10)

11)
12)
13)

8. melléklet

Tájékoztatásul: Ezen szervezet az előírt igazolási módokkal
azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági
feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének teljes
időtartam alatt.)
(Csak adott esetben, ha az ajánlatban bemutatásra került.
Ajánlattevő döntése alapján benyújtható már az ajánlatban
is.)

Ajánlattevő
(közös
ajánlattevők
esetében
mindegyik cég) cégszerűen aláírt nyilatkozata az
előírt kizáró okok fenn nem állásáról
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontja a tekintetében
Nyilatkozat a felhívásban előírt műszaki, illetve
szakmai alkalmassági követelményeknek való
megfelelésről

9. melléklet
10. melléklet
11. melléklet
12. melléklet

c)

M/1. Referenciák bemutatása
(Ajánlattevő döntése alapján benyújtható már az
alapajánlatban is)
A
referencianyilatkozatban
megjelölt
referenciákat alátámasztó, megrendelőktől
származó referencialevelek (a szerződést kötő
másik fél által adott igazolások) eredetben, vagy
másolatban (Ajánlattevő döntése alapján
benyújtható már az ajánlatban is)
SZAKMAI
AJÁNLAT
(A
tárgyalási
alapajánlathoz is csatolni kell!)
Árazott "Minta" költségvetés (Excel tábla
kitöltésével))
Kérjük papír alapon is csatolni! A tárgyalási
alapajánlathoz is csatolni kell!)
Organizációs-, és Ütemterv
(Kérjük papír alapon is csatolni! A tárgyalási
alapajánlathoz is csatolni kell!)
Tárgyalási témajavaslat (Adott esetben
csatolandó!)

Szerkeszthető
formában is!

17)

Nyilatkozat üzleti titokról (Adott esetben

13. melléklet

14)

15)

16)

a)

b)

Excel tábla

Lásd: Dok. 8.
pontját
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TARTALOMJEGYZÉK
Nyilatkozat, igazolás, egyéb irat, dokumentum
megnevezése

Minta
a közbeszerzési
dokumentumokban

Oldalszám az
ajánlatban

csatolandó!)
18)

19)

A CD vagy DVD mellékletre vonatkozó
nyilatkozat
Egyéb dokumentumok (amelyek benyújtását az
ajánlattételi felhívásban vagy a közbeszerzési
dokumentumokban ajánlatkérő előírta, vagy arra a
Kbt., vagy más jogszabály kötelezi az ajánlattevőt.)

14. melléklet
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III. AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK
A megadott igazolás- és nyilatkozatminták hangsúlyozottan csak minták, amelyek segítséget
nyújtanak az ajánlat összeállításához. A minták konkrét tartalmát az ajánlatból következő
egyedi szempontok szerint az ajánlattevőnek kell kialakítania, de a minták felhasználhatóak
azok elkészítéséhez.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok között nem minden, az
eljárás során benyújtandó dokumentum szerepel. Az ajánlat összeállítása az ajánlattevő
felelőssége, ennek során nem csak az ajánlattételi felhívásban, kiegészítő tájékoztatásban és a
közbeszerzési dokumentumokban foglaltakat kell figyelembe venni, hanem a vonatkozó
jogszabályi előírásokat is.
Az igazolásokat, illetve nyilatkozatokat a Tartalomjegyzék - egyben iratjegyzék - mintának
megfelelő sorrendben kérjük benyújtani.
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1. melléklet

Felolvasólap1
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ajánlatkérő által
„Irattár és
fotótár kialakítása meglévő irodák egy része
átalakításával az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltárában-2018”tárgyában indított közbeszerzési eljárás

Az ajánlat tárgya:

Ajánlattevő hivatalos neve
(megnevezése) 2:
Ajánlattevő hivatalos címe (székhely,
lakóhely)3:
Közös ajánlattevők képviselője
(amennyiben releváns)4:
Kapcsolattartó neve5:
Kapcsolattartó levelezési címe:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó telefaxszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:

AJÁNLATUNK AZ ÉRTÉKELÉSRE KERÜLŐ RÉSZSZEMPOTOKRA:

1. részszempont:

2. részszempont:

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)
(Tartalékkeret nélküli egyösszegű vállalkozási
díj)

nettó……………………. Ft

A vállalt teljesítési határidő
napokban megadva):
(maximum 98 naptári nap)

………………..naptári nap

(naptári

Közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett nyilatkozat. Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon fel
kell tüntetni valamennyi gazdasági szereplő adatait.
2
Közös ajánlattétel esetén a sorok száma bővítendő.
3
Közös ajánlattétel esetén a sorok száma bővítendő.
4
A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében
eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
5
Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a hiánypótlás [71. §], a
felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló
értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a kapcsolattartónak küldi meg.
1
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3. részszempont:

4. részszempont:

Vállalt általános jótállás időtartama az
eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás
lezárásának
időpontjától
számítva,
hónapokban megadva:
(minimum 36 hónap)
A beépítésre kerülő
speciális alacsony
hőmérsékletű split berendezés
illetve a
klímagépházban elhelyezendő új klímagép
meghibásodása esetén a hiba bejelentésétől a
hibaelhárítás megkezdéséig eltelt idő (egész
órában megadva)
- legkedvezőtlenebb érték 24 óra,
- legkedvezőbb vállalható érték 4 óra.

……………….hónap

……………….óra

Kelt: ………………………., 2018. …………………. hó ….. napján.
_____________________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/
meghatalmazottak részéről)
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2. melléklet

NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakra
(a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatás összegére)
Alulírott/alulírottak,………………………………………………………… (nyilatkozattételre
jogosult neve, beosztása) mint
a ……………………………………………………………………..(gazdasági szereplő neve)
az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ajánlatkérő által kiírt „Irattár és fotótár
kialakítása meglévő irodák egy része átalakításával az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltárában-2018” tárgyú közbeszerzési eljárásban, a Kbt. 66. § (2) bekezdése
alapján az alábbiak szerint nyilatkozom/nyilatkozunk:
1. Az eljárást megindító felhívásnak és a közbeszerzési dokumentumoknak a feltételeit – a
műszaki leírást a szerződéses feltételekkel, az ajánlatkérői kiegészítő tájékoztatásokkal együtt
– átvizsgáltuk, megértettük.
2. Ezúton nyilatkozunk, hogy a műszaki leírásnak megfelelően ajánlatot teszünk a szerződés
teljesítésére az ajánlatunkban/végső ajánlatunkban, a mellékelt FELOLVASÓLAPON
megadottak szerint.
3. Nyilatkozunk, hogy nyertességünk esetén az ajánlatunkban/végső ajánlatunkban
megadottak szerint
- a Felolvasólapon megadott a műszaki ajánlatunk árazott költségvetésében részletezett,
mindösszesen nettó, egyösszegű ajánlati árunkat tartjuk,
- a Felolvasólapon megadott időtartamra teljes körű jótállást vállalunk, a közbeszerzési
eljárás dokumentációjában megadott feltételeknek megfelelően,
- nyilatkozunk, hogy az előírt mértékű teljesítési és a Felolvasólapon megadott mértékű
jóteljesítési biztosítékot az előírtak szerint rendelkezésre bocsátjuk, továbbá
- nyilatkozunk, hogy a kivitelezést a megadott kezdési és befejezési határidőket
betartva, az előírt teljesítési véghatáridőkre befejezzük.
3. Nyilatkozunk, hogy nyertességünk esetén kötelezettséget vállalunk az Ajánlatkérővel, mint
Megrendelővel a szerződés megkötésére és teljesítésére, a végső ajánlatunkban megadott
ellenszolgáltatásért. A kivitelezési határidőt, illetve késedelmes teljesítés esetén a késedelmi
kötbér megfizetését vállaljuk. Nyilatkozunk, hogy nyertességünk esetén az általink vállalt, a
kiírás feltételeinek megfelelő jótállási időt biztosítjuk.
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4. Kijelentjük, hogy a közbeszerzési eljárásban rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok kiemelten a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésünkre
bocsátott műszaki dokumentációt, az esetleges ajánlatkérői kiegészítő tájékoztatásokkal
együtt részletesen átvizsgáltuk, azok hiányos tartalmára hivatkozva nyertességünk esetén
semmilyen jogcímen többletköltség igényt nem támasztunk.
9. Vállaljuk az ajánlattételi felhívás, illetve a szerződéstervezet szerinti összkockázatú (all
risks típusú) építés-szerelési biztosítási szerződés megkötését vagy a meglévő
felelősségbiztosításunk kiterjesztését. Tudomásul vesszük, hogy a felelősségbiztosítási
kötvény másolati példányának, illetve a biztosítási díj befizetése igazolásának a Megrendelő
rendelkezésére bocsátása a szerződés hatálybalépésének feltétele.
5. Az eljárást megindító felhívásban, a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési
dokumentumokban közölt feltételeket - ideértve a szerződéstervezet szerinti feltételeket is elfogadjuk.
6. Mint a fent nevezett ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője (közös ajánlattevők
esetében a közös ajánlattevők nevében nyilatkozat megtételére jogosult képviselőként)
kijelentem, hogy az általunk benyújtott, az ajánlat részét képező valamennyi dokumentum
tartalma megfelel a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalok.
7. Vállaljuk, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követő legalább 30 napig terjedő időszakra
tartjuk az ajánlatunkat és az addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta
előtt bármikor elfogadható.
8. A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk
képviselt gazdasági társaság, a ……………………………………………………(gazdasági
szereplő neve, címe) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.
évi XXXIV. törvény szerint
□ mikro-, vagy
□kis-, vagy
□középvállalkozásnak minősül, vagy
□nem tartozik a fenti törvény hatálya alá6.

A megfelelőt kérjük egyértelműen megjelölni!
Tájékoztatás a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint minősítéshez:
6

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 mikrovállalkozásnak 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.
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke
vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.

Kelt: ………………………., 2018. …………………. hó ….. napján.
_____________________________________
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3. melléklet
Cégokmányok
A cégokmányokat az alábbi szervezeteknek (személyeknek) kell az ajánlatban benyújtaniuk:
 ajánlattevő; (közös ajánlattevők)
 az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet (más gazdasági
szereplő).
Csatolandó iratok:
a) Nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldánya vagy aláírási-mintája eredeti vagy
egyszerű másolatban.
b) Amennyiben a céginformációs szolgálat honlapján elérhető cégkivonata az
ajánlattételi időpontban is a hatályos adatokat tartalmazza, erről nyilatkozni kell.
Amennyiben az ajánlattevőnek a céginformációs szolgálat honlapján ingyenesen,
elektronikusan elérhető cégkivonatában az ajánlattételi időpontban változás nem
történt, a hatályos adatokat tartalmazó cégkivonat csatolása nem kötelező.
c) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlattevő, vagy az
alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet vonatkozásában az
ajánlathoz csatolni kell a benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről megküldött visszaigazolást (digitális tértivevény) is.
d) Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében
igénybe vett más szervezet az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje
(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/
meghatalmazottak részéről)
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bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét,
körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási,
kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is.
e) Amennyiben bármely dokumentum aláírója cégjegyzésre nem jogosult, csatoljanak az
1952. évi III. tv. (Pp.) 196. § (1) bekezdése szerinti teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is
tartalmazza.

4.

sz. melléklet (csak adott esetben csatolandó!)
MEGHATALMAZÁS

Az eljárás tárgya:
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ajánlatkérő által kiírt „Irattár és
fotótár kialakítása meglévő irodák egy része átalakításával az Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti Levéltárában-2018” tárgyú közbeszerzési tárgyú eljárás
Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője
meghatalmazom…………………………………..-t (születési hely, idő: ..................................,
anyja neve: ........................................................., lakcím: ........................................., személyi
igazolványszám: ...............................) az alábbiakra:
 jelen közbeszerzési eljárásában való képviseletemre és az ajánlat részét képező iratok
nevemben történő aláírására
 információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására
 a szerződés megkötésére, amelyet ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával magára
nézve kötelezőnek ismer el
 ……………………………………….
(* a jogosultságok körét kérjük értelemszerűen kibővíteni / leszűkíteni / pontosítani)
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Kelt: ………………………., 2018. …………………. hó ….. napján.
……………………………….
Meghatalmazó

………………………………..
Meghatalmazott
Előttünk mint tanúk előtt:

1. név: ………………………………………….

aláírás: …………………………………

lakcím: ……………………………………...…

személyi igazolványszám: .....................

2. név: ………………………………………….

aláírás: …………………………………

lakcím: ……………………………………...…

személyi igazolványszám: ......................

Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek cégszerűen kell aláírni! Ha az ajánlattételnél meghatalmazott jár el, a
vonatkozó Meghatalmazást mellékelni kell!

5. melléklet
NYILATKOZAT7
változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról , és az elektronikusan elérhető cégkivonatban
szereplő adatok hatályosságáról
Alulírott ..................................... (név), mint a(z) ......................................................... (cégnév)
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m:
I. A változás-bejegyzési kérelem vonatkozásában:
a.)
az aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában
foglaltakat módosító változás-bejegyzési eljárás van folyamatban, ezért a
változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelem kinyomtatott változatát,
valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány
kinyomtatott változatát, illetőleg az adatváltozást nyilvántartó illetékes
bíróság/intézmény/hatóság/szervezet
visszaigazolásának
érkeztetett
példányának másolatát az ajánlathoz csatolom.
vagy
b.)
az aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában
foglaltakat módosító változás-bejegyzési eljárás nincs folyamatban, illetőleg
a nyilvántartó illetékes bírósághoz/intézményhez/hatósághoz/szervezethez nem
került benyújtásra adatváltozás bejegyzési kérelem.
Kérjük a megfelelőt értelemszerűen megjelölni, a nem kívánt részt áthúzni, vagy törölni! A nyilatkozatot ajánlattevő, és adott esetben
az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet köteles benyújtani.
7
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II. Az elektronikusan elérhető cégkivonatban szereplő adatok hatályossága
tekintetében:
a.)

b)

a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet szerinti céginformációs szolgálat
honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhető cégkivonatunk az ajánlattétel
időpontjában is hatályos adatokat tartalmazza.
vagy
a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet szerinti céginformációs szolgálat
honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhető cégkivonatunk nem az
ajánlattétel időpontjában is hatályos adatokat tartalmazza. Csatoljuk ezért a
hatályos cégadatokat tartalmazó cégkivonatunkat.

Jelen nyilatkozatot az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ajánlatkérő által kiírt
„Különféle informatikai hardver eszközök és kiegészítők beszerzése, helyszínen történő
üzembe helyezéssel“ tárgyú közbeszerzési tárgyú eljárás teszem.
Kelt: ………………………., 2018. …………………. hó ….. napján.
____________________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)
6. melléklet (csak adott esetben csatolandó!)

NYILATKOZAT
közös ajánlattétel esetén
Alulírottak, mint a(z) ….................................... (hivatalos cégnév), valamint
a(z) …................................................................ (hivatalos cégnév)
a Kbt. 35. §. (1) bekezdés alapján nyilatkozunk,

közösen ajánlatot teszünk

az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ajánlatkérő által kiírt „Irattár és fotótár
kialakítása meglévő irodák egy része átalakításával az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltárában-2018” tárgyú közbeszerzési eljárásban.
A Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban,
dokumentációban és szerződésben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és
azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk. A Kbt. 35. §-ának (6) bekezdése alapján ezennel
kijelentjük, hogy a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk
– egyetemleges kötelezettségvállalással teljesítjük.
A közös ajánlattevők közötti tervezett feladatmegosztás ismertetése:
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…………………………………………………………………………………………..
Nyertességünk esetén az ellenszolgáltatásból való részesedésünk %-os mértéke:
Cégnév:……………………………………………%
Cégnév:……………………………………………%
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevő képviseletére, a
nevükben történő eljárásra a ……………………………. (cégnév) ……....……….................
(név) teljes körűen, korlátozás nélkül jogosult.
Kelt: ………………………., 2018. …………………. hó ….. napján.
……………………………………..
(cégszerű aláírás)

…………………………………….
(cégszerű aláírás)

Megjegyzés:
Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek cégszerűen kell aláírni!
Ha az ajánlattételnél meghatalmazott jár el, a vonatkozó Meghatalmazást mellékelni kell!
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7. melléklet
Kérjük a nyilatkozatmintát értelemszerűen kitölteni, a nem kívánt részt áthúzni, vagy törölni!

Nyilatkozat
a Kbt. 66. § (6) bekezdés és a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében8
Alulírott/alulírottak, …………………………………….. (jogosult neve), mint a
…………………………………………………………………………………………………..
(ajánlattevő gazdasági szereplő neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai
kijelentem/kijelentjük, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ajánlatkérő
által kiírt „Irattár és fotótár kialakítása meglévő irodák egy része átalakításával az
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában-2018”
tárgyú közbeszerzési
eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük :
I. A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozom/nyilatkozatunk:
A) A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő
szerződés teljesítéséhez egyáltalán nem kívánunk igénybe venni alvállalkozót:
vagy
B) A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy a közbeszerzésnek az a
része (részei) amelynek teljesítéséhez, mint ajánlattevő alvállalkozót kívánunk igénybe
venni, a következők:
A közbeszerzés azon része (részei), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe
venni, tárgy szerinti megfelelő bontásban:
1.
2.
3.

Nyilatkozom továbbá, hogy a fentiek szerint bemutatott alvállalkozói igénybevétel
tervezett %-os mértéke, a teljes ellenszolgáltatás arányában összesen: ……..%;
C) A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom/nyilatkpzununk, hogy a 66. § (6)
bekezdés a) pontjában a fentebb megjelölt részek tekintetében az alábbi – az ajánlat
benyújtásakor már ismert - alvállalkozó(ka)t vesszük igénybe:
A részajánlati
kör sorszáma:

A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)
pontjában megjelölt rész

Alvállalkozó neve, címe

Az igénybevétel
tervezett %-os mértéke,
a teljes ellenszolgáltatás
arányában

1.
2.
A közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők egyénileg (mindegyike külön-külön) kötelesek nyilatkozni. Kérjük
értelemszerűen kitölteni, a nem kívánt részt áthúzni, vagy törölni!
8
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3.
4.

Tudomásul vesszük, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján, építési beruházás esetén
az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének
65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az
határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó
nélkül számított ellenértékéből.
II. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozom/nyilatkozatunk*:
A) A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az előírt alkalmassági
követelmény(ek)nek való megfelelés igazolásához más szervezet (vagy személy)
kapacitásaira nem támaszkodunk:
vagy
B) A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek más
szervezet (vagy személy) kapacitásaira (is) támaszkodva felelünk meg.
Erre tekintettel a következők szerint megjelöljük az érintett alkalmassági feltételeket, valamint
azokat a szervezeteket, amelyek erőforrásaira támaszkodni kívánunk:
A megpályázott rész
megjelölése, amelyhez igénybe
vesszük a más szervezet avagy
személy kapacitását

Más szervezet (vagy személy)
megnevezése
(gazdasági szereplő hivatalos
neve, címe)

Alkalmassági követelmény
(az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának, továbbá az ott
megjelölt alkalmassági követelmény
pontos megjelölése)

A Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdése alapján csatolom a fent nevezett, kapacitásait rendelkezésre
bocsátó
szervezet(ek)
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: ………………………., 2018. …………………. hó ….. napján.

_____________________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)
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*Kérjük értelemszerűen kitölteni, a nem kívánt részt áthúzni, vagy törölni!

* A Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdése alapján:
(7) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg
kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása
érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben
foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban 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.
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8. melléklet (csak adott esetben csatolandó)
Az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő
nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdés tekintetében
Alulírott ………..………….…………. (név), mint a(z) ……………….……………. (cégnév,
székhely), mint az ajánlattevő által az ajánlatában bemutatott, alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselője, nyilatkozom, hogy
kötelezettséget vállalok arra, hogy
az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ajánlatkérő által kiírt „Irattár és fotótár
kialakítása meglévő irodák egy része átalakításával az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltárában-2018” tárgyú közbeszerzési eljárásban
az eljárást megindító felhívás …………….. pontjában előírt feltételek teljesítéséhez, az
alábbi alkalmassági feltételt jelentő erőforrást bocsátom ajánlattevő rendelkezésére a
szerződés teljesítésének időtartama alatt:
……………………………...………………………………………………………….………..
(A szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások leírása)
………………………………………………………………………………………………………………
(A szerződés teljesítésébe történő bevonásunk módja)
Ennek megfelelően az adott alkalmassági követelmény(ek)nek megfelelésre vonatkozó
igazolást, illetve a
Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt, az ajánlattevő rendelkezésére bocsátottam.
Kelt: ………………………., 2018. …………………. hó ….. napján.

_____________________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)
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9. melléklet ( Javasolt tartalom! Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek különkülön kell a nyilatkozatot megtenni!)

NYILATKOZAT
a kizáró okok fenn nem állásáról
Alulírott/alulírottak, …………………………………….. (jogosult neve), mint a
…………………………………………………………………………………………………..
(ajánlattevő gazdasági szereplő neve) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai, a
cégjegyzésre jogosult képviselője az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
ajánlatkérő által kiírt „Irattár és fotótár kialakítása meglévő irodák egy része
átalakításával az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában-2018”
tárgyú
közbeszerzési eljárásban
az alábbi nyilatkozatot teszem:
Kijelentem, hogy nem állnak fenn velünk szemben az Ajánlattételi felhívásban
meghatározott, Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q pontjaiban felsorolt alábbi kizáró
okok:
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem
vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki:
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján
véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált
döntésében vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;
h)[68] 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 véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem
régebben meghozott határozata 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
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
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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,
kb)[69] olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;
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;”
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás
eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a
Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben
meghozott határozata megállapította.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom továbbá,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és
q) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk
alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
Kelt: ………………………., 2018. …………………. hó ….. napján.

_____________________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)
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10. melléklet

NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
Alulírott/alulírottak, …………………………………….. (jogosult neve), mint a
…………………………………………………………………………………………………..
(ajánlattevő gazdasági szereplő neve) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai,
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja vonatkozásában a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pontjának ib)
alpontjában foglalt előírásaira való tekintettel ezennel kijelentem, hogy
1) az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet a szabályozott tőzsdén jegyeznek.
vagy
2) az ajánlattevőt nem jegyzik a szabályozott tőzsdén, és a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.§
r) pont ra)–rb) alpontok szerinti tényleges tulajdonosa* nincsen, ezért a törvény re) alpontja
alapján megjelöljük a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető
tisztségviselőjét:
……………………(név) ………………………..(állandó lakóhely)
……………………(név) ………………….……..(állandó lakóhely)
vagy
3) az ajánlattevőt nem jegyzik a szabályozott tőzsdén, és a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.§
r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa*:
……………………(név) ………………………..(állandó lakóhely)
……………………(név) ………………….……..(állandó lakóhely)**
Jelen nyilatkozatot az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ajánlatkérő által kiírt
„Irattár és
fotótár kialakítása meglévő irodák egy része átalakításával az
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában-2018” tárgyú közbeszerzési
eljárásban, a benyújtott ajánlat részeként teszem.
Kelt: ………………………., 2018. …………………. hó ….. napján.

_____________________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra
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jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)
_________________________________________________________________
Kérjük értelemszerűen kitölteni (Nem kívánt rész törlendő, vagy áthúzandó!)
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek külön-külön kell megtenni a nyilatkozatot.

________________________________________________________________________
Az ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.
§ i) pont ib) alpontja alapján a következő módon köteles igazolni:
8. §
i)
ib) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező
nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet
szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén,
akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint
definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot
szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy
rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
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11. melléklet

NYILATKOZAT
az eljárást megindító felhívásban előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági
követelményeknek való megfelelésről
Alulírott/alulírottak, …………………………………….. (jogosult neve), mint a
…………………………………………………………………………………………………..
(ajánlattevő gazdasági szereplő neve) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai,
az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ajánlatkérő által kiírt „„Irattár és
fotótár kialakítása meglévő irodák egy része átalakításával az Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti Levéltárában-2018” tárgyú közbeszerzési eljárásban
az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után, a hamis
nyilatkozattételhez fűződő jogkövetkezmények ismeretében, a Kbt. 67. § (1) bekezdése
alapján
az alábbi nyilatkozatot teszem:
Kijelentem, hogy …………………………………………………………..(ajánlattevő neve)
megfelel az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívás 10. pontjában meghatározott
alkalmassági követelményeknek. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően az alkalmassági követelményeknek történő megfelelést kötelesek vagyunk
igazolni.
Kelt: ………………………., 2018. …………………. hó ….. napján.

_____________________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)
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12. melléklet (Ajánlattevő döntése alapján benyújtható már az alapajánlatban is)

Referenciák bemutatása9
Alulírott, …………………………………………………………………...……(név, beosztás)
mint
a(z)…................................………………………………………(cégnév,
székhely)
cégjegyzésre jogosult képviselője,
az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ajánlatkérő által kiírt „Irattár és fotótár
kialakítása meglévő irodák egy része átalakításával az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltárában-2018” tárgyú közbeszerzési eljárásban a műszaki, illetve szakmai
alkalmasságunk alátámasztására a mellékelt REFERENCIA-ADATLAP(OK) /
REFERENCIALEVÉL - n mutatjuk be az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé
számított megelőző 60 hónap során teljesített, a jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő
referenciáinkat.
Kelt: ………………………., 2018. …………………. hó ….. napján.

_____________________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

Ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet akkor köteles benyújtani az ajánlati
felhívásban előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában, amennyiben ajánlatkérő erre a Kbt. 69. § (4)-(7)
bekezdése alapján felhívja
9

39

Minden referenciát külön-külön ADATLAPON kérünk bemutatni, vagy pedig a csatolt
referencialevélnek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat!

Referencia adatlap/referencialevél minta:
1) Az alkalmasságot igazoló, megnevezése, hivatalos címe10:
…………………………………………………………………………………………
2) A szerződést kötő másik fél (a kivitelezési munkát megrendelő) megnevezése,
hivatalos címe:
………………………………………………………………………………………….
3) A szerződés tárgya, tartalma (az építési-kivitelezési munka releváns adataival)11
……………………………………………………………………………..………….
……………………………………………………………………………..………….
……………………………………………………………………………..………….
……………………………………………………………………………..………….
4) A teljesítés helye: …………………………..…….…………………………………
5) A teljesítés ideje:
………év…………hó………nap (legalább év/hó, nap mettől-meddig):
Az eredményes műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontja (legalább év, hónap):
……..év…………hó…….nap
6) A kapott ellenszolgáltatás összege (tájékoztató jellegű adat!):
7) Közös ajánlattevői (konzorciumi) teljesítés esetén a teljesítésre eső érték (a
referenciát bemutató által kapott ellenszolgáltatás nettó összege) illetve a korábbi
teljesítésben való részvételének aránya12:

Ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő (erőforrást nyújtó) más szervezet egyéb más
szervezet amely az alkalmasság igazolásában részt vesz.
10

11 A leírásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon
megállapítható, hogy az Ajánlati Felhívásban előírt alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak ajánlattevő milyen módon felel meg. M1)
Alkalmasnak minősül az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 60 hónapban összesen legalább
bruttó 140

m2 alapterületű olyan épület-felújításra és/vagy rekonstrukcióra vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával, amely magába foglalt

falbontási-, festési-, padlóburkolási, elektromos-szerelési munkarészeket is, továbbá ajánlattevő rendelkezik legalább egy bruttó 125

m2 alapterületű épület

légtechnikai rendszerének kialakítására és/vagy, rekonstrukciójára vonatkozó referenciával. Az alkalmasság egy vagy több szerződéssel is igazolható.

Csak konzorciumi (közös ajánlattevői) teljesítés esetén kell kitölteni! A részvétel arányát az határozza meg,
hogy milyen arányban részesült az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) a szerződés szerinti, rendszerre
eső ellenszolgáltatás nettó összegéből.
12
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Az alkalmasságot igazoló a kapott ellenszolgáltatás összege:
Nettó ……………..…………Ft,
A teljesítésben való részvétel aránya:….%
8) Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e:…………..
9) A referenciát megerősíteni tudó személy neve, beosztása, elérhetősége:
Név, beosztás: ……………………………….
Telefonszám: ……………………………….
E-mail cím: ……………………………….

*A szerződést kötő másik fél (a kivitelezési munkát megrendelő)
nyilatkozata:
Kelt: ………………………., 2018. …………………. hó ….. napján.

_____________________________________
Megrendelő
(Cégszerű aláírás)
__________________________________________________________________________
*Amennyiben a Megrendelő a referencia adatlap-mintát cégszerűen aláírja, úgy nem
szükséges külön referencialevél csatolása!
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13. melléklet(adott esetben csatolandó!)

NYILATKOZAT
üzleti titokról
Alulírott név mint a(z) cégnév (székhely) ajánlattevő képviselője az Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti Levéltára ajánlatkérő által kiírt „Irattár és fotótár kialakítása
meglévő irodák egy része átalakításával az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltárában-2018” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy
az ajánlatban/ hiánypótlásban/ indokolásban*, annak …-… oldalain a Kbt. 44. §-ában
foglaltaknak megfelelően, elkülönítetten elhelyezett iratok, a Ptk. 2:47. § szerinti üzleti titkot
tartalmaznak, melyek nyilvánosságra hozatalát ezennel megtiltom. Tudomásul veszem, hogy
az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek
nyilvánosságra hozatala üzleti tevékenységünk szempontjából aránytalan sérelmet okozna.
A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján, az alábbiak szerint indokoljuk, hogy az üzleti titkot
tartalmazó iratban található információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen
módon okozna számunkra aránytalan sérelmet13:
Dokumentum1**:
A nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó
- kockázatok és veszélyek bemutatása:
………………………………………………………………………..
- valószínűsíthető sérelem: ……………………………….………….14
Dokumentum2:
A nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó
- kockázatok és veszélyek bemutatása:
………………………………………………………………………..
- valószínűsíthető sérelem: ……………………………….………….15
Kelt: ………………………., 2018. …………………. hó ….. napján.
_____________________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

13

A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Nem megfelelő az
indoklás, ha csupán megismétli a Ptk. és/vagy Kbt. vonatkozó jogszabályi rendelkezéseit.
14

Szükség szerint ismétlődik az üzleti titokként kezelendő dokumentumok számának megfelelően.

15

Szükség szerint ismétlődik az üzleti titokként kezelendő dokumentumok számának megfelelően.
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14. melléklet
A CD vagy DVD mellékletre vonatkozó nyilatkozat
Alulírott/alulírottak, ……………………………………………………………(jogosult neve),
mint a ………………………………………………………… (ajánlattevő gazdasági szereplő
neve) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai az eljárást megindító felhívásban és a
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és
műszaki leírás gondos áttekintése után az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
ajánlatkérő által kiírt „Irattár és fotótár kialakítása meglévő irodák egy része
átalakításával az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában-2018”
tárgyú
közbeszerzési eljárásban
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Az ajánlatban becsatolt elektronikus adathordozón található fájl tartalma teljes mértékben
megegyezik az általunk becsatolt papír alapú, eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával.
Kelt: ………………………., 2018. …………………. hó ….. napján.

_____________________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

43

