A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE
„Bogyiszló, Holt-Duna revitalizációja és strand megújítása” elnevezésű a TOP-1.2.1-15-TL12016-00015 azonosító számú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése a
műszaki dokumentációban szereplő tartalommal, vállalkozói szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás II. részajánlati körére vonatkozóan
Megnevezés
Felolvasólap (EKR űrlap)
Nyilatkozat a szerződéses feltételekre vonatkozóan (Kbt. 66.§ (2) bekezdése alapján) (EKR
űrlap)
Nyilatkozat az alvállalkozókra vonatkozóan (Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján)
(nyilatkozatminta)
Nyilatkozat a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)
pontjaira vonatkozóan [ide nem értve a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró
okra vonatkozó kifejezett nyilatkozatot is, amelyre EKR űrlap áll rendelkezésre] (nyilatkozatminta)
Nyilatkozat az alvállalkozók kizáró okok hatálya alá nem tartozásáról (Kbt. 67. § (4)
bekezdése alapján) (nyilatkozatminta)
Nyilatkozat az
(nyilatkozatminta)

alkalmassági

követelményeknek

való

megfelelésre

vonatkozóan

Nyilatkozat az alkalmassági követelményeknek való megfelelés céljából más gazdasági
szervezet kapacitására támaszkodásról (nyilatkozatminta)
Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról (EKR űrlap)
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás
Szándéknyilatkozat felelősségbiztosítás megkötéséről vagy kiterjesztéséről a szerződés megkötése
időpontjára (nyilatkozatminta)
A Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat a biztosítékokra vonatkozóan (nyilatkozatminta)
Ajánlattevői nyilatkozat a műszaki eltérésekre vonatkozóan (nyilatkozatminta)
Szakmai ajánlat: Tételes beárazott költségvetések, szerkeszthető formátumban is.
A közös ajánlattevők közötti, közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás
(amennyiben releváns)
Ajánlattevő általi felelős magyar fordítás(ok) (amennyiben releváns)
Az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó
okiratok (amennyiben releváns)
424/2017. (XII.19.) Korm. Rendelet 12. § (2) Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében
nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési
eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban
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benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás
megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben
megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
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FELOLVASÓLAP
EKR űrlap
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Nyilatkozat a szerződéses feltételekre vonatkozóan, a Kbt. 66. § (2) bekezdése
alapján
EKR űrlap
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Nyilatkozat az alvállalkozóra vonatkozóan, a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b)
pontjaira 1
„Bogyiszló, Holt-Duna revitalizációja és strand megújítása” elnevezésű a TOP-1.2.1-15-TL1-201600015 azonosító számú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése a műszaki
dokumentációban szereplő tartalommal, vállalkozói szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás II. részajánlati körére vonatkozóan
Alulírott …………….. (név), a(z) ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
képviseletében eljárva a fent nevezett tárgyú közbeszerzési eljárásban n y i l a t k o z o m, hogy az
szerződés teljesítése során alvállalkozót2:
nem veszünk igénybe
VAGY
igénybe veszünk
(értelemszerűen kell kitölteni az egyiket megjelölve)
Amennyiben az ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az alábbi nyilatkozatot is ki kell
töltenie:
Nyilatkozom, hogy a közbeszerzés alábbi része (részei) tekintetében kívánunk alvállalkozó(ka)t
igénybe venni:
[Ajánlattevő tölti ki!]
Közbeszerzés része(i)

Nyilatkozom, hogy a fent megjelölt rész(ek) tekintetében az ajánlat beadásakor
a) az alábbi alvállalkozók ismertek:
[Ajánlattevő tölti ki!]
Az alvállalkozó neve és címe
Név: ……………………..
Cím: ……………………..

A beszerzés azon része, mely tekintetében az
alvállalkozó bevonásra kerül
………………………………………………………….
……………………………………………………………

b) még nem ismert(ek) az alvállalkozó(k) személye.
Kelt: ………….., 2018. …………
……………………………….
cégszerű aláírás

1

Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek meg kell tennie.
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;
2
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Nyilatkozata Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján
a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok vonatkozásában3
„Bogyiszló, Holt-Duna revitalizációja és strand megújítása” elnevezésű a TOP-1.2.1-15-TL1-201600015 azonosító számú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése a műszaki
dokumentációban szereplő tartalommal, vállalkozói szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás II. részajánlati körére vonatkozóan
Alulírott ....................................., mint a(z) ………………………………… (ajánlattevő) (székhely:
……………………………………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője a fent hivatkozott
tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában:
nyilatkozom
a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos
áttekintése után nyilatkozunk, hogy nem tartozunk a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)
pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá.
Kelt: ………….., 2018. …………
……………………………….
cégszerű aláírás

3

Csak az ajánlattevőnek szükséges megtennie. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőnek külön-külön.
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Nyilatkozat az alvállalkozók kizáró okok hatálya alá nem tartozásáról,
a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján
„Bogyiszló, Holt-Duna revitalizációja és strand megújítása” elnevezésű a TOP-1.2.1-15-TL1-201600015 azonosító számú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése a műszaki
dokumentációban szereplő tartalommal, vállalkozói szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás II. részajánlati körére vonatkozóan
Alulírott …………….. (név), a(z)……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
képviseletében eljárva felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)
pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, gazdasági szereplőt.
Kelt: ………….., 2018. …………
……………………………….
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT AZ ELŐÍRT ALKALMASSÁGI FELTÉTEL TELJESÜLÉSÉRŐL4
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő
megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye) a „Bogyiszló, Holt-Duna
revitalizációja és strand megújítása” elnevezésű a TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00015 azonosító számú
projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése a műszaki dokumentációban szereplő
tartalommal, vállalkozói szerződés keretében” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás II.
részajánlati körével összefüggésben
n y i l a t k o z o m,
hogy az Ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények velünk szemben
teljesülnek, megfelelünk az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

4

Közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell benyújtani.
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Nyilatkozat
„Bogyiszló, Holt-Duna revitalizációja és strand megújítása” elnevezésű a TOP-1.2.1-15-TL1-201600015 azonosító számú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése a műszaki
dokumentációban szereplő tartalommal, vállalkozói szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás II. részajánlati körére vonatkozóan
Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában:
nyilatkozom,
I./ az alkalmassági követelményeknek való megfelelés céljából más gazdasági szervezet
kapacitására:
nem támaszkodunk

VAGY

támaszkodunk6

(értelemszerűen kell kitölteni az egyiket megjelölve)
II./ Amennyiben az ajánlattevő alkalmassága igazolása érdekében más szervezet kapacitására
támaszkodik úgy az alábbi nyilatkozatot is ki kell töltenie:
Nyilatkozom a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján5, hogy az alábbi kapacitást nyújtó szervezet(ek)et
kívánjuk igénybe venni:
Kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet (név, cím)

Az alkalmassági feltétel6, amelynek
igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet
erőforrására támaszkodik (a felhívás
vonatkozó pontjának megjelölése)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
A Kbt. 65. § (7) bekezdése: Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva
is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
Ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdésében 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.
A Kbt. 65. (8) bekezdés: Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419.
§-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért.
6
Kbt. 65. § (9): A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó
követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő
csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. Az
(1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a
feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A (7) bekezdés
szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
6 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 13. § (4): Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn vagy részvételre jelentkezőn kívüli más
szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8)
bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni kell – az ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet
képviseletében eljárhat.
5
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Szándéknyilatkozat felelősségbiztosítás megkötéséről, illetőleg kiterjesztéséről
a szerződés megkötése időpontjára
„Bogyiszló, Holt-Duna revitalizációja és strand megújítása” elnevezésű a TOP-1.2.1-15-TL1-201600015 azonosító számú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése a műszaki
dokumentációban szereplő tartalommal, vállalkozói szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás II. részajánlati körére vonatkozóan
Alulírott ....................................., mint a(z) ………………………………… (ajánlattevő) (székhely:
……………………………………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton
n y i l a t k o z o m,
hogy nyertességünk esetén
- a szerződés megkötése időpontjára az építési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítást
(építés-szerelés biztosítást) az ott előírt feltételekkel megkötjük, vagy meglévő
felelősségbiztosításunkat az előzőeknek megfelelően kiterjesztjük,
- vállaljuk, hogy az előírt felelősségbiztosítással a szerződés teljesítésének teljes időtartama
alatt rendelkezni fogunk.

Kelt: ………….., 2018. …………
……………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról
„Bogyiszló, Holt-Duna revitalizációja és strand megújítása” elnevezésű a TOP-1.2.1-15-TL1-201600015 azonosító számú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése a műszaki
dokumentációban szereplő tartalommal, vállalkozói szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás II. részajánlati körére vonatkozóan
Alulírott ....................................., mint a(z) ………………………………… (ajánlattevő) (székhely:
……………………………………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton
n y i l a t k o z o m,
hogy a felhívásban és a szerződésben meghatározott mértékű biztosítékot a Kbt. 134. § (4)
bekezdése szerinti határidőben a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerinti formában és
tartalommal az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátjuk.
Kelt: ………….., 2018. …………

……………………………….
cégszerű aláírás
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Ajánlattevői nyilatkozat a műszaki eltérésekre vonatkozóan
„Bogyiszló, Holt-Duna revitalizációja és strand megújítása” elnevezésű a TOP-1.2.1-15-TL1-201600015 azonosító számú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése a műszaki
dokumentációban szereplő tartalommal, vállalkozói szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás II. részajánlati körére vonatkozóan

Alulírott ....................................., mint a(z) ………………………………… (ajánlattevő) (székhely:
……………………………………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton
n y i l a t k o z o m,
hogy a műszaki dokumentációban esetlegesen megjelölt gyártmányoktól, típusoktól
1./ eltérő ajánlatot nem tettünk
vagy
2./ az alábbi általunk megajánlott gyártmányok, típusok térnek el:
Tételszám

Műszaki dokumentáció szerinti
anyag / szerkezet / berendezés
gyártmánya, típusa

Ajánlattevő által megajánlott anyag /
szerkezet / berendezés gyártmánya,
típusa

Melléklet: eltérés esetén csatolni kell az anyagok, szerkezetek, berendezések jellemző tulajdonságait,
paramétereit (pl.: méret, csatlakozási igények, nyomó szilárdság, teljesítmény, stb.) bemutató
műszaki dokumentumokat (forgalomba hozatali engedélyek, magyar nyelvű termékleírások) is,
melyből egyértelműen megállapítható az egyenértékűség.
Kelt: ………….., 2018. …………

……………………………….
cégszerű aláírás
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Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó elérhetősége:
FAKSZ: Dr. Bakó Zoltán, lajstromszám: OO782
Cím: Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. 7090 Tamási, Petőfi utca 12.

E-mail: bakougyvediiroda@tolna.net; bakougyvediiroda@gmail.com.
Ellenjegyzem:
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