V/1. FEJEZET
AJÁNLOTT MELLÉKLETEK AJÁNLATTÉTELHEZ
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1. számú melléklet
BORÍTÓLAP
Ajánlatkérő neve:

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati
Társulás

Címe (székhelye):

7300 Komló, Városház tér 3.

Közbeszerzés tárgya:

Intézménykorszerűsítés 2/ EFOP-2.2.3-172017-00050

Ajánlattevő pontos neve:
Címe (székhelye):
Telefonszáma:
Telefax száma:
E-mail címe:
Cégjegyzék száma:
Statisztikai számjele:
Adószáma:
A számlát vezető bank neve és számla száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó személy neve:
A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó telefax száma:
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2. számú melléklet
TARTALOMJEGYZÉK
Oldalszám
TARTALOMJEGYZÉK (2. SZ. MELLÉKLET)
1. Értékelési szempont alátámasztó dokumentum (3. számú melléklet)
I. FEJEZET: KBT. 67. § (1) BEKEZDÉSE SZERINTI DOKUMENTUM
1. Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról, valamint más szervezetek
igénybevételéről (4. számú melléklet)
2. Nyilatkozat az alkalmassági feltételekről (adott esetben) (5. számú melléklet)
II. FEJEZET: AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB
DOKUMENTUMOK ÉS IGAZOLÁSOK
1. Ajánlati nyilatkozat (6. számú melléklet)
2. Változásbejegyzési (elektronikus) kérelem (adott esetben)
3. Az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre vagy aláírásra
jogosult képviselő aláírási címpéldánya vagy aláírási mintája
4. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult
személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó) írásos meghatalmazása (adott esetben)
5. Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben)
6. Árazott költségvetés
7. Üzleti titkot tartalmazó irathoz kapcsolódó indoklás (adott esetben)
III. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT
ESETBEN)
IV. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)
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Útmutató az értékelési szempont alátámasztó dokumentum kitöltéséhez1
Ajánlatkérő az értékelési szempont alátámasztó dokumentum (szakmai önéletrajz) kitöltéséhez az
alábbi útmutatót bocsátja Ajánlattevők rendelkezésére. Ajánlatkérő egyúttal kéri, hogy az
értékelési szempont alátámasztásaként minden esetben a megadott nyilatkozatmintát használják,
és az ajánlat érvényességének biztosítása érdekében kerüljék az egyéb formátumú szakmai
önéletrajzok benyújtását.
A szakmai önéletrajzot minden olyan szakember vonatkozásában kötelező benyújtani, aki a
felolvasólapon szereplő 2. értékelési szempont vonatkozásában megjelölésre kerül.
A szakmai önéletrajz I.4., I.5., I.6. és I.7. pontját kizárólag abban az esetben kötelező kitölteni,
amennyiben a szakember már az ajánlat benyújtásakor rendelkezik felelős műszaki vezetői
jogosultsággal, valamint kamarai nyilvántartásba vétellel.
A szakmai önéletrajz II.1. pontjában a szakember legmagasabb iskolai végzettségének megfelelő
tételt kérjük aláhúzni vagy a nem releváns tételeket törölni. Az „egyéb” végzettség megjelölése
esetén a II.2. pontban megjelölt tanulmányokból egyértelműen ki kell derülnie a szakember
legmagasabb iskolai végzettségének (pl. érettségi).
A szakmai önéletrajz III. pontjában a szakember jelenlegi és korábbi munkahelyeit kell
feltüntetni. Felhívjuk a T. Ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben a szakember bevonására nem
munkaviszony keretében kerül sor, abban az esetben a szakember az ajánlattétel időpontjában
már ismert alvállalkozónak minősül.
A szakmai önéletrajz IV. pontjában a szakember korábbi szakmai tapasztalatait kell feltüntetni,
melynek alá kell támasztania a felolvasólapon vállalt többlettapasztalatot.
Ajánlatkérő az értékelés során kizárólag a teljes hónapokat értékeli, tört hónapok
figyelembevételére nincs lehetőség. Ajánlatkérő a párhuzamosan végzett munkák közötti
időbeli átfedéseket nem tudja elfogadni. Amennyiben a szakmai tapasztalatként
bemutatott beruházások között időbeli átfedések találhatók, Ajánlatkérő azokat csak
egyszer veszi figyelembe az értékelés során.
Az A/ oszlopban a szakember korábbi projektjeit (kivitelezési munkáit) kell bemutatni az
alábbiak szerint:
Az egyes kivitelezési munkákat a szakmai önéletrajzban külön-külön (soronként egy kivitelezést
feltüntetve) kell bemutatni. A kivitelezési munka vonatkozásában fel kell tüntetni:
 A megrendelő nevét,
 Az elvégzett kivitelezés rövid leírását,
 A kivitelezés során elvégzett munka (szakmai tapasztalat) kezdő és befejező dátumát,
év/hónap pontossággal (amennyiben a munkavégzés több részletben valósult meg kérjük
feltüntetni a teljesítési ütemek kezdő és befejező időpontjait év/hónap pontossággal).
A B/ oszlopban a szakember kivitelezésben ellátott feladatkörét kell bemutatni. Felelős műszaki
vezetőként végzett tevékenység esetén az ellátott szakterület/részszakterület feltüntetése is
szükséges (pl. MV-É kategóriás felelős műszaki vezető). Ajánlatkérő a felolvasólapon megjelölt
többlettapasztalat vonatkozásában csak az adott értékelési szempontban megjelölt szakterülettel
Az útmutató kizárólag a szakmai önéletrajz helyes kitöltését segíti elő, így az útmutatót az
ajánlatban nem szükséges benyújtani!
1
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megegyező szakterületen szerzett tapasztalatot fogadja el (pl. MV-É kategóriában megjelölt felelős
műszaki vezető többlettapasztalataként kizárólag olyan kivitelezésben szerzett tapasztalat
fogadható el, melynek keretében a szakember MV-É kategóriás felelős műszaki vezetést látott el).
Amennyiben a szakember több területen is jogosultsággal rendelkezik, kérjük mindenképpen
tüntessék fel, hogy az adott referencia tekintetében mely területen (pl. MV-É vagy MV-ÉG felelős
műszaki vezetőként) történt a teljesítés.
A szakmai önéletrajz IV. pontjának kitöltésének módja eltérő attól függően, hogy a szakember
már az ajánlattételkor rendelkezik felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultságát a
szerződéskötés időpontjára fogja megszerezni.
a) Amennyiben a szakember már az ajánlattételkor rendelkezik felelős műszaki
vezetői jogosultsággal, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és
tapasztalatot nem kell igazolni, így a jogosultság bejegyzése után keletkezett szakmai
tapasztalat minden esetben többlettapasztalatnak minősül. Ennek megfelelően a IV.
pontban feltüntetett szakmai tapasztalat hónapjainak összesített száma meg kell, hogy
egyezzen a felolvasólapon feltüntetett többlettapasztalat hónapjainak számával.
(Ajánlattevőnek lehetősége van arra, hogy a szakmai önéletrajzban a felolvasólapon szereplő hónapok
számánál több szakmai tapasztalatot tüntessen fel, azonban Ajánlatkérő ebben az esetben is a
felolvasólapon szereplő hónapok számát veszi figyelembe az értékelés során. Amennyiben Ajánlattevő a
felolvasólapon szereplő hónapok számánál kevesebb tapasztalatot igazol a szakmai önéletrajzban,
Ajánlatkérő hiánypótlásra szólítja fel Ajánlattevőt. Amennyiben Ajánlattevő a felolvasólapon vállalt
tapasztalatot a hiánypótlást követően sem tudja alátámasztani, Ajánlatkérő a szakmai önéletrajzban
szereplő hónapok számát veszi figyelembe az értékelés során.)
b) Amennyiben a szakember kizárólag a szerződéskötés időpontjára fog rendelkezni
felelős műszaki vezetői jogosultsággal, a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséget és tapasztalatot a szakmai önéletrajzban igazolni kell. Ennek megfelelően a
IV. pontban feltüntetett szakmai tapasztalat hónapjainak összesített száma meg kell, hogy
egyezzen a felolvasólapon feltüntetett többlettapasztalat hónapok számának és a
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat (végzettségtől függően 36 hónap
vagy 48 hónap) számának összegével. Ajánlatkérő kéri továbbá, hogy Ajánlattevő
egyértelműen különítse el a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlatot, valamint
az értékelési szempont keretében bemutatott gyakorlatot, tekintettel arra, hogy ebben a
formában vizsgálható megfelelően az alkalmasság igazolása, és az értékelés, továbbá a
gyakorlati idők közötti átfedés.
(Ajánlattevőnek ebben az esetben is lehetősége van arra, hogy a szakmai önéletrajzban a felolvasólapon
szereplő hónapok és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat összegénél több szakmai
tapasztalatot tüntessen fel, azonban Ajánlatkérő ebben az esetben is a felolvasólapon szereplő hónapok
számát veszi figyelembe többlettapasztalatként az értékelés során.
Amennyiben Ajánlattevő a felolvasólapon szereplő hónapok és a jogosultság megszerzéséhez szükséges
szakmai gyakorlat összegénél kevesebb tapasztalatot igazol a szakmai önéletrajzban, Ajánlatkérő
hiánypótlásra szólítja fel Ajánlattevőt. Amennyiben Ajánlattevő a felolvasólapon vállalt tapasztalatot a
hiánypótlást követően sem tudja alátámasztani, Ajánlatkérő a szakmai önéletrajzban szereplő hónapok
számát veszi figyelembe az értékelés során.
Amennyiben a szakmai önéletrajzban szereplő tapasztalat nem éri el a jogosultság megszerzéséhez
szükséges szakmai gyakorlat mértékét, és ezt Ajánlattevő hiánypótlás keretében sem javítja,
Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.)
Az ajánlatkérő által bemutatni kért szakemberek személye hiánypótlás keretében csak szükséges
esetben és csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe veendő minden
releváns körülmény tekintetében a korábbival legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra.
Ha a hiánypótlás során a korábbinál nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező
5

személy kerül bemutatásra, az ajánlatkérő az értékeléshez akkor is csak az általa pótolt szakember
adatait veheti figyelembe. A szakemberek személyével kapcsolatos hiánypótlásra a Kbt. 71.§ (9)
bekezdésében foglalt rendelkezést kell alkalmazni.
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3. számú melléklet

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT
(értékelési szempont alátámasztó dokumentum)
I. SZEMÉLYES ADATOK
1. Név:
2. Születési hely, idő:
3. Állampolgárság:
4. Névjegyzéki / kamarai szám (adott
esetben)
5. Névjegyzéki / kamarai bejegyzés első
időpontja (adott esetben)
6. Szakmagyakorlási jogosultság(ok) (adott
esetben)
7. Szakmagyakorlási jogosultság(ok)
megszerzésének időpontja (adott esetben)
II. ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
1. Legmagasabb
iskolai végzettség

egyetemi (MSc.)/főiskolai (BSc.)/felsőfokú szakképesítés/egyéb

2. Korábbi tanulmányok (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)

Intézmény megnevezése

Végzettség

III. MUNKAHELYEK MUNKAKÖRÖK
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi/jelenlegi munkahelyek
ismertetése, kezdési és befejezési
időpontjai

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
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IV. SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

A/ Korábbi projektekben
szerzett tapasztalat
ismertetése

B/ A projektben történő
munkavégzés kezdő és
befejező időpontja (több
részletben történő teljesítés
esetén az ütemek kezdő és
befejezési időpontjai)
év/hónap

C/ Ellátott funkciók és
feladatok felsorolása

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………
(saját kezű aláírás)
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4. számú melléklet
NYILATKOZAT
a kizáró okokról, alkalmassági feltételekről és más szervezetek igénybevételéről
… ajánlati rész vonatkozásában2

„Intézménykorszerűsítés 2/ EFOP-2.2.3-17-2017-00050” tárgyban kiírt, Kbt. 115. § szerinti
közbeszerzési eljárás céljára
I. Rész: Gazdasági szereplőre vonatkozó információk1
Ajánlattevő neve
Ajánlattevő székhelye
Ajánlattevő cégjegyzék száma/egyéni vállalkozó
nyilvántartási száma
Ajánlattevő adószáma
Gazdasági szereplőt képviselő(k) neve, beosztása(i)
II. Rész: Más szervezetek erőforrásaira vonatkozó információ
Az ajánlattételi felhívásban meghatározott
műszaki,
illetve
szakmai
alkalmassági
feltételeknek való megfelelés során a gazdasági
szereplő igénybe veszi-e más szervezetek
kapacitásait?

Igen2
Nem

2

Ha igen, kérjük, a következői részben adja meg az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

(személyek) adatait. A táblázat következő pontja az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek (személyek)
száma szerint szabadon bővíthető.
Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a megjelölt alkalmasságot igazoló szervezetek (személyek)
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt
vagy gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása esetén az érintett szervezet (személy) kezességvállalási
nyilatkozatát.
Alkalmasságot igazoló szervezet(ek)
(személy(ek)) adatai
Gazdasági szereplő megnevezése

2

A nyilatkozat ajánlati részenként külön-külön kitöltendő!
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Gazdasági szereplő székhelye
Gazdasági szereplő cégjegyzék száma/egyéni
vállalkozói igazolvány száma
Gazdasági szereplő adószáma
Gazdasági szereplőt képviselő(k) neve, beosztása(i)
Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a
szervezet erőforrását az ajánlattevő igénybe veszi
(ajánlattételi felhívás irányadó pontjának pontos
megnevezésével)
III. Rész: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági
szereplő igénybe veszi
Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés
bármely részét alvállalkozásba adni harmadik
félnek?3

Igen3
Nem

3

Ha igen, kérjük, a következői részben – részajánlati körönként külön – adja meg a közbeszerzésnek azt a

részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,illetve az ezen részek
tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A táblázat következő
része a részajánlati körök száma, illetőleg a már ismert alvállalkozók száma szerint szabadon bővíthető.
A közbeszerzés azon része, melyben alvállalkozó
bevonására sor kerül (munkaterület, munkaegység
pontos meghatározásával)
Az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozók adatai
Gazdasági szereplő megnevezése
Gazdasági szereplő székhelye
Gazdasági szereplő cégjegyzék száma/egyéni
vállalkozó nyilvántartási száma
Gazdasági szereplő adószáma
A közbeszerzés azon része, melyben alvállalkozó
bevonására sor kerül
IV. Rész: Gazdasági és pénzügyi alkalmassággal kapcsolatos információ
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése alapján gazdasági és pénzügyi alkalmassági
minimumkövetelményt nem írt elő.
V. Rész: Műszaki, illetve szakmai alkalmassággal kapcsolatos információ4
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Az ajánlattételi felhívás III.1.3 Műszaki, illetve
szakmai alkalmasság M.1.1. pontjában
meghatározott műszaki, illetve szakmai
alkalmassági
feltétellel
kapcsolatos
információk
Nyilatkozom arról, az ajánlattételi felhívás III.1.3.
pont, Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1.1.
pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai
alkalmassági követelmények teljesülnek.

Igen/Nem

Az ajánlattételi felhívás III.1.3 Műszaki, illetve
szakmai alkalmasság M.1.2. pontjában
meghatározott műszaki, illetve szakmai
alkalmassági
feltétellel
kapcsolatos
információk
Nyilatkozom arról, az ajánlattételi felhívás III.1.3.
pont, Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1.1.
pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai
alkalmassági követelmények teljesülnek.

Igen/Nem

Az ajánlattételi felhívás III.1.3 Műszaki, illetve
szakmai alkalmasság M.1.3. pontjában
meghatározott műszaki, illetve szakmai
alkalmassági
feltétellel
kapcsolatos
információk
Nyilatkozom arról, az ajánlattételi felhívás III.1.3.
pont, Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1.1.
pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai
alkalmassági követelmények teljesülnek.

Igen/Nem

4

a dokumentum V. részét az ajánlattevő/közös ajánlattevő csak akkor köteles kitölteni, ha a műszaki, illetve
szakmai alkalmasság igazolásában részt vesz, az ajánlattevőnek ebben az esetben is csak az általa igazolni
kíván feltételek vonatkozásában kell információt szolgáltatnia.

ZÁRÓ NYILATKOZAT
Alulírott ………………………………… mint a(z)……………………………………………
(székhely: …………………………………………) cégjegyzésre jogosult/ meghatalmazott3
képviselője ezúton nyilatkozom, hogy:
-

társaságunk nem áll a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott
kizáró okok hatálya alatt,

-

társaságunk nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában
meghatározott kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót és alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetet (kapacitást igazoló szervezetet),

A nyilatkozatot aláíró képviseleti jogosultsága szerint a megfelelő rész aláhúzandó vagy a szükségtelen rész
törlendő!
3

11

-

a fenti I-V. részben megadott információk pontosak és helytállóak, és ezen nyilatkozatot a
hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában tesszük.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott
képviselő aláírása)
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5. számú melléklet
NYILATKOZAT
alkalmassági feltételekről4

„Intézménykorszerűsítés 2/ EFOP-2.2.3-17-2017-00050” tárgyban kiírt, Kbt. 115. § szerinti
közbeszerzési eljárás céljára

I. Rész: Gazdasági szereplőre vonatkozó információk1
Gazdasági szereplő neve
Gazdasági szereplő székhelye
Gazdasági szereplő cégjegyzék száma/egyéni
vállalkozói igazolvány száma
Gazdasági szereplő adószáma
Gazdasági szereplőt képviselő(k) neve, beosztása(i)
1

a nyilatkozat I-III. részét az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) köteles kitölteni
II. Rész: Gazdasági és pénzügyi alkalmassággal kapcsolatos információ
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése alapján gazdasági és pénzügyi alkalmassági
minimumkövetelményt nem írt elő.
III. Rész: Műszaki, illetve szakmai alkalmassággal kapcsolatos információ2
Az ajánlattételi felhívás III.1.3 Műszaki, illetve
szakmai alkalmasság M.1.1. pontjában
meghatározott műszaki, illetve szakmai
alkalmassági
feltétellel
kapcsolatos
információk
Nyilatkozom arról, az ajánlattételi felhívás III.1.3.
pont, Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1.1.
pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai
alkalmassági követelmények teljesülnek.

Igen/Nem

Az ajánlattételi felhívás III.1.3 Műszaki, illetve
szakmai alkalmasság M.1.2. pontjában
meghatározott műszaki, illetve szakmai
alkalmassági
feltétellel
kapcsolatos
információk

4

A nyilatkozatot kizárólag az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) köteles kitölteni.
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Nyilatkozom arról, az ajánlattételi felhívás III.1.3.
pont, Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1.2.
pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai
alkalmassági követelmények teljesülnek.

Igen/Nem

Az ajánlattételi felhívás III.1.3 Műszaki, illetve
szakmai alkalmasság M.1.3. pontjában
meghatározott műszaki, illetve szakmai
alkalmassági
feltétellel
kapcsolatos
információk
Nyilatkozom arról, az ajánlattételi felhívás III.1.3.
pont, Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1.3.
pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai
alkalmassági követelmények teljesülnek.

Igen/Nem

2

a nyilatkozat II. részét az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) csak akkor köteles kitölteni, ha a
műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolásában részt vesz, a gazdasági szereplőnek ebben az esetben is
csak az általa igazolni kíván feltételek vonatkozásában kell információt szolgáltatnia.

ZÁRÓ NYILATKOZAT
Alulírott ………………………………… mint a(z)……………………………………………
(székhely: …………………………………………) cégjegyzésre jogosult/ meghatalmazott5
képviselője ezúton nyilatkozom, hogy:
- a fenti I-III. részben megadott információk pontosak és helytállóak, és ezen nyilatkozatot
a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában tesszük.
- az általunk igazolt, a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott
képviselő aláírása)

5

A nyilatkozatot aláíró képviseleti jogosultsága szerint a megfelelő rész aláhúzandó vagy a szükségtelen rész törlendő!
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6. számú melléklet
AJÁNLATI NYILATKOZAT

„Intézménykorszerűsítés 2/ EFOP-2.2.3-17-2017-00050” tárgyban kiírt, Kbt. 115. § szerinti
közbeszerzési eljárás céljára
Alulírott ………………………………… mint a(z)……………………………………………
(székhely: …………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott6
képviselője – az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény,
utasítás, kikötés gondos áttekintése után – ezennel kijelentem, hogy:
 jelen közbeszerzési eljárásban […] darab kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettük és
jelen ajánlat elkészítése során azokat figyelembe vettük;7
 a rendelkezésére bocsátott műszaki leírás és költségvetésben foglaltak, továbbá szerződéses
feltételek szerint az építési beruházást szerződésszerűen, teljes körűen, műszaki és minőségi
szempontból is kifogástalan állapotban, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki szabályoknak
megfelelően valósítjuk meg;
 az ajánlatban csatolt valamennyi idegen nyelvű dokumentum, illetőleg az ilyen
dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítás tartalmilag mindenben megegyezik,
melyért felelősséget vállalunk;
 az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 26. § foglaltak szerinti, az ajánlattételi felhívásban előírt felelősségbiztosítást
megkötjük/a meglévő felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük jelen projektre;8
 az ajánlatban nyilatkozatot aláíró alvállalkozók, kapacitást igazoló szervezetek
vonatkozásában nyilatkozom továbbá az alábbiakról:
Igazságügyi Minisztérium (IM) Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban
Közreműködő Szolgálata (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti céginformációs
szolgálat) online adatbázisából letölthető cégkivonatuk adatai a valóságnak megfelelnek és
az ajánlattételi határidőben aktuális cégállapotot mutatatják,
a(z)[……] társaság cégügyében jelenleg folyamatban van módosítás,
/a társaság(ok) cégügyében jelenleg nincs folyamatban módosítás9




az ajánlattétel során informálódtunk azon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív
szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi
rendelkezések írnak elő;
amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket a szerződés teljesítése során vállaljuk az
építési beruházásra vonatkozó munkaerő biztosítását, a vonatkozó jogszabályok és hatósági
előírások betartását, a feladat végrehajtásából adódóan az ajánlatkérőnek, illetve harmadik
személynek okozott károk megtérítését;

A nyilatkozatot aláíró képviseleti jogosultsága szerint a megfelelő rész aláhúzandó vagy a szükségtelen rész törlendő!
A kiegészítő tájékoztatás alkalmainak számát kérjük megadni.
8 A nem kívánt rész törlendő.
9 Kérjük a megfelelő részt húzzák alá vagy a szükségtelen részt töröljék! Amennyiben bármely gazdasági szereplő
cégügyében van folyamatban módosítás, kérjük a gazdasági szereplő nevét az üresen hagyott részben szerepeltessék!
6
7
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az ajánlattételi felhívás III.1.3. pont Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1./ pontjában,
valamint V.2.10. pontjában (További információk) foglaltak alapján nyilatkozom továbbá,
hogy:
- nyertességünk esetén az bemutatott és megajánlott szakember(ek) a kamarai
nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog(nak);
- a - magyarországi kamarai regisztrációval nem rendelkező vagy az ajánlattételi
határidőben érvényes kamarai regisztrációval rendelkező, de a szerződéskötésig az
érvényességi ideje tekintetében lejáró – szakember(ek) az érvényes kamarai
nyilvántartásba vétellel illetve az érvényességi idő tekintetében meghosszabbítással a
szerződés megkötéséig rendelkezni fog(nak);
- tudomásul vesszük, a fentiekben rögzítettek szerinti nyilvántartásba-vétel elmaradása
a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül és Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 131. §
(4) bekezdése alapján eljárni;

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott
képviselő aláírása)
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V/2. FEJEZET:
NYILATKOZATMINTÁK UTÓLAGOS IGAZOLÁSI
KÖTELEZETTSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓAN
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8. számú melléklet
NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 65 § (1) bekezdés b) pontja,
valamint 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében
… ajánlati rész vonatkozásában10

„Intézménykorszerűsítés 2/ EFOP-2.2.3-17-2017-00050” tárgyban kiírt, Kbt. 115. § szerinti
közbeszerzési eljárás céljára
Alulírott ………………………………… mint a(z)……………………………………………
(székhely:……………………………………)
cégjegyzésre
jogosult/meghatalmazott
11
képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z) ……………………………… mint ajánlattevő/közös
ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet12 rendelkezik az ajánlattételi
felhívásban meghatározott alábbi szakemberekkel, akiket be kíván vonni a teljesítésbe:

Név13

Végzettség

Ellátott funkció

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………………………
(cégszerű aláírás vagy meghatalmazott
képviselő aláírása)

A nyilatkozat ajánlati részenként külön-külön kitöltendő!
A nyilatkozatot aláíró képviseleti jogosultsága szerint a megfelelő rész aláhúzandó vagy a szükségtelen rész
törlendő!
12 Nem kívánt rész törlendő!
13 A táblázat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek száma szerint bővíthető.
10

11
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9. számú melléklet
NYILATKOZAT
a szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott……………………………………, mint a(z) ………………………………………
Ajánlattevő/közös Ajánlattevő14 által ajánlott …………………… felelős műszaki vezető
pozícióra15 megjelölt szakember kijelentem, hogy részt veszek a Komlói Kistérség Többcélú
Önkormányzati Társulás „Intézménykorszerűsítés 2/ EFOP-2.2.3-17-2017-00050” tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárásban.
Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni
kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre
vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották.
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, a fent jelzett időszakra
vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból
akadályozná.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………………………
(sajátkezű aláírás)

14
15

Nem kívánt rész törlendő!
A szakterületnek megfelelően kitöltendő!
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