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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Ajánlatkérőnek jelen közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban KD) kiadásával az a
célja, hogy a versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával minden ajánlattevőnek
lehetővé tegye a sikeres ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében a jelen KD – megfelelően
csoportosítva, akár ismételve is – tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek
elősegíthetik a sikeres ajánlattételt.
Jelen KD az Európai Unió hivatalos lapjában megjelent Ajánlati felhívás alapján készült.
Ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen KD rendelkezései az
irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan.
Ajánlatkérő az érdekelődő gazdasági szereplők teljes körű tájékoztatása érdekében
előírja, hogy az érdeklődő gazdasági szereplő a közzétett közbeszerzési dokumentumok
megtekintését követően a mester.eniko@nyiregyhaza.hu e-mail címre megküldendő levelével
tájékoztassa az Ajánlatkérőt az alábbiakról:
 az eljárás tárgya,
 érdeklődő gazdasági szereplő pontos neve, telephelye, levelezési címe, telefon és
fax száma és adószáma,
 az ügyvezető neve,
 kapcsolattartó személy neve, elérhetősége (telefax szám, telefonszám, e-mail
cím).
A közbeszerzési dokumentumokat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvényben (továbbiakban Kbt.) 57. § (2) bekezdése alapján ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie
és ennek igazolására a fenti tájékoztató levelet meg kell küldenie Ajánlatkérő részére a letöltést
követően haladéktalanul, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig.
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I.

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

1. A KD teljessége és pontossága
A gazdasági szereplő, Ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze a KD teljes átvételét.
Ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy a gazdasági
szereplő, ajánlattevő elmulasztotta a KD valamely részének átvételét. A gazdasági szereplőnek,
Ajánlattevőnek saját műszaki kompetenciája alapján kötelessége megbizonyosodni ajánlatának
benyújtásáig arról, hogy a megvalósítandó feladatokhoz szükséges minden információ
rendelkezésére áll, és ajánlatának elfogadása esetén képes a feladat teljes körű megvalósítására
a megkötött szerződésben szereplő feltételek mellett. Ajánlattevő ajánlatának beadásával egyben
elismeri, hogy minden – a megvalósításhoz szükséges – információ rendelkezésére állt, a
közbeszerzési dokumentumokat szakmai kompetenciája birtokában megvizsgálta és a benne
megfogalmazott feladatokat megvalósításra alkalmasnak találta.
Minden, Ajánlattevő által írásban nem észrevételezett, a KD-ban esetlegesen előforduló
pontatlanságból, vagy annak hibája miatt felmerülő műszaki szükségességből adódó szükséges
feladat elvégzésének költsége ajánlattevőt terheli, e többletköltségei ajánlatkérő által történő
megtérítésére nem tarthat igényt. Kivételt képeznek ez alól ajánlatkérő által írásban elrendelt,
vagy egyértelműen ajánlatkérő részéről a szerződéskötést követően elkövetett hibákból, illetve
vis maiorból adódó többletköltségek, továbbá a Kbt. meghatározott esetek körében felmerült
esetleges költségek. Ajánlatkérő azonban felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ezen esetekben
is a Kbt.-ben foglaltak szerint kell eljárni.
2. Az ajánlat költségei
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattevőnek
kell viselnie. Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a KD-ban kifejezetten megadott jogcímen
kívül, egyéb — így különösen anyagi — igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás
eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben ezen
költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye, kivéve a Kbt. 177 .§ (2)
szakaszban foglalt esetet.
Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítésével kapcsolatosan sem
a nyertes ajánlattevőnek, sem más ajánlattevőknek semmiféle — esetleges jövőbeni — térítésre
nem kötelezhető, kivéve a Kbt. 177.§ (2) szakaszban foglalt esetet.
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem
részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint kezeli.
3. A közbeszerzési eljárás nyelve:
A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven
kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven
történik. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak.
Ajánlattevő a nem magyar nyelven készült okmányról felelős magyar nyelvű fordítást
köteles csatolni közvetlenül a nem magyar nyelven készült okmányt követően. Ellenkező esetben
az Ajánlatkérő ezen dokumentumok tartalmát nem veszi figyelembe. Ajánlatkérő a „felelős”
fordítás alatt azt érti, hogy az adott fordítást Ajánlattevő készítette és cégszerű aláírással
hitelesítette, annak tartalmáért az Ajánlattevő felelős.
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4. Közös ajánlattétel
A közös ajánlattételre vonatkozó szabályokat a Kbt. 35. § tartalmazza.
Több Ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az
ajánlattevők egyike veszi át a KD-t. Közös ajánlattétel esetén a nyertes közös ajánlattevőknek
együttes és egyetemleges felelősséget kell vállalniuk a szerződés teljesítéséért. Amennyiben
közös ajánlattételre kerül sor, akkor ajánlattevők kötelesek becsatolni egymás közötti
megállapodásukat másolatban, amely legalább a következőket tartalmazza:
- Az ajánlat tárgyát;
- A közös ajánlattevők megnevezést és a közös ajánlattevők tagjait (cégnév, székhely);
- A közös ajánlattevők vezető tagjának megjelölését;
- A közös ajánlattevők képviseletére jogosult megnevezését, valamint a részére adott
meghatalmazást;
- A közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalását a szerződéses kötelezettségek
teljesítésére amennyiben, mint nyertes közös ajánlattevők kiválasztásra kerülnek;
- A közös ajánlattevő tagjai között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök
bemutatását;
- A szerződés teljesítése vonatkozásában a közös ajánlattevők közötti feladatok
megosztásának ismertetését.
- Annak megjelölése, hogy a szerződés teljesítése során a közös ajánlattevők mekkora
összegre jogosultak az ellenértékből.
A közös ajánlattevők megállapodásának az alábbi követelményeket is ki kell elégítenie:
-

Felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélküli;
A szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélküli,
továbbá;
Harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélküli
a közös ajánlattevők valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie.

5. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei
Ajánlattevőnek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, a Kbt. 81. §
szerinti nyílt közbeszerzési eljárásra vonatkozó előírásaival összhangban.
Az ajánlatot A4 formátumú lapokon, egy kötetben összeállítva, 1 példányban, roncsolás
mentesen nem bontható kötésben kell benyújtani.
Az ajánlatot a papír alapú példánnyal megegyező elektronikus (jelszó nélkül olvasható,
de nem módosítható például pdf. file) adathordozón is be kell nyújtani. Amennyiben eltérés van
a papír alapú ajánlat és az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat között, Ajánlatkérő a
papír alapút tekinti mérvadónak.
A lapokat folyamatosan, (valamennyi információt tartalmazó oldalt) sorszámmal kell
ellátni, az ajánlatot javítások és beszúrások nélkül kell elkészíteni. Az A/4 méretnél nagyobb
formátumú lapokat a műszaki rajz előírásai szerint A/4 méretűre kell hajtogatni és az ajánlathoz
mellékletként kell csatolni.
Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani. A borítékot az ajánlattevő részéről aláírásra
jogosult személy aláírásával és cégbélyegzőjével hitelesítve kell lezárni, és az alábbi feliratot
kell feltüntetni rajta:
Ajánlat a „Tervezési szerződés az Indiaház és Madárröpde létesítéséhez a Nyíregyházi
Állatpark területén” tárgyú közbeszerzési eljárás; „CSAK BIZOTTSÁGILAG BONTHATÓ”.
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Az ajánlatot valamennyi, információt tartalmazó oldalszámot is feltüntető
tartalomjegyzékkel kell ellátni.
Az ajánlat elején a KD mellékletét képező felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza
a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
Az ajánlathoz csatolni kell az eljárást megindító felhívásban, a KD-ban, valamint a Kbt.ben meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat, igazolásokat.
A KD-ban szereplő nyilatkozatminták a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlott
minták. Az ajánlott minták használata nem kötelező, de ajánlott.
Ajánlattevő által benyújtott minden saját nyilatkozatot, valamint az ajánlat teljes
anyagának minden tartalommal bíró oldalát az Ajánlattevő részéről aláírásra jogosult személy
aláírásával hitelesíteni kell.
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a papír alapú ajánlati példányban szereplő
dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat
eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgál, pl. garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló
nyilatkozat. Az ajánlat papír alapú példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat
eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
6. Üzleti titok
A Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Ajánlattevő az ajánlatban,
hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon
elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 2:47. § bekezdése] 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
gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén
kerül megfogalmazásra.
Az üzleti titkot tartalmazó adatok nem tartalmazhatnak a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdés
szerinti elemeket.
Abban az esetben, ha Ajánlattevő üzleti titokra hivatkozással az ajánlat valamely
részének nyilvánosságra hozatalát megtiltja, akkor ajánlatához nyilatkozatot szükséges csatolnia
tekintetben, hogy az üzleti titkot tartalmazó iratok az ajánlat melyik oldalától kezdődődően és
melyik oldaláig bezárólag kerültek csatolásra.
7. Kiegészítő tájékoztatás
Amennyiben a gazdasági szereplő részére a KD-ban, valamint az eljárást megindító
Felhívásban foglaltak nem egyértelműek, nem világosak, írásban kérhet az Ajánlatkérőtől
kiegészítő tájékoztatást. A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatban Ajánlatkérő rögzíteni kívánja
az alábbiakat:
Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a
Kbt. 56. §-ában foglaltaknak megfelelően – a megfelelő ajánlattétel érdekében az eljárást
megindító felhívásban, valamint a KD-ban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő
(értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését
követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő előtt legkésőbb 6 nappal az
Ajánlatkérő megadja a Kbt. 56. § (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
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A kiegészítő tájékoztatást az Ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a kérelem a
válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál nem később nyújtották be.
Ajánlatkérő - amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a
megfelelő ajánlattételhez szükséges és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre–
akkor élhet a Kbt. 52. § (3) bekezdésben foglaltak szerint az Ajánlattételi határidő
meghosszabbításának lehetőségével. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy a
kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó kérelmek idejében megérkezzenek fax vagy kézbesítő útján
az Ajánlatkérő címére.
A
válaszokat
(kiegészítő
tájékoztatást)
Ajánlatkérő
a
http://www.kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu weboldalon teszi közzé, valamint közvetlenül
megküldi azon gazdasági szereplők számára, akik a regisztrációs lap visszaküldésével az
eljárásában való részvételi szándékukat már jelezték.
A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatban, egyebekben a Kbt. 56. §-ban foglalt
rendelkezések az irányadóak.
Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben foglalt kérdéseit a kiegészítő
tájékoztatás iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg, a kiegészítő tájékoztatás rugalmas
nyújtása érdekében szíveskedjen elektronikus úton a mester.eniko@nyiregyhaza.hu e-mail címre
(word formátumban is) egyaránt eljuttatni.
8. Az ajánlat módosítása, visszavonása
A Kbt. 55. § (7) bekezdése szerint ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat
benyújtásával módosíthatja ajánlatát. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot
visszavontnak tekinti ajánlatkérő.
A Kbt. 53. § (8) bekezdése szerint ajánlattevő az ajánlati kötöttség beálltáig
visszavonhatja ajánlatát.
9. Az ajánlatok benyújtása
Az ajánlatokat az Ajánlati felhívás IV.2.2) pontjában szereplő határidőre, az alábbi címre
kell benyújtani:
Személyes benyújtás esetén:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
4400 Nyíregyháza
Kossuth tér 1.
Polgármesteri Kabinet, 113. iroda.
(Ajánlatkérő felhívja a tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat jelen pontjában
megjelölt helyre történő leadása az ajánlatok beérkezésének időpontja. A megjelölt helyre
történő beléptetés időt igényel, ezért a beléptetés időigényét figyelembe venni szíveskedjenek.
Az ajánlatok benyújtásának pontos időpontja az átvételi helységben elhelyezett, közép európai
idő szerint beállított óra alapján kerül megállapításra.)
Ajánlatok leadása: Munkanapokon 09.00-16.00 között, ajánlattételi határidő napján az
ajánlattételi határidőig.
Ajánlatok beérkezése során az átvevő az átvétel pontos időpontját (közép-európai idő
szerint beállított óra alapján) rávezeti az ajánlatot tartalmazó zárt borítékra, ami igazolja az
átvételt.
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Postai feladás esetén:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
4400 Nyíregyháza
Kossuth tér 1.
Polgármesteri Kabinet, 113. iroda.
Amennyiben ajánlatát Ajánlattevő postai úton küldi meg Ajánlatkérő részére minden
esetben a fenti postacímet használja.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy amennyiben ajánlatát postai úton
küldi meg úgy vegye figyelembe, hogy az Ajánlatkérő belső elosztási ügyrendjéből adódóan az
ajánlatnak a postafiókból az Ajánlatkérőhöz történő megérkezése akár több munkanapot is
igénybe vehet.
Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az az ajánlattételi
határidőre és jelen pontban megadott – a benyújtási módnak megfelelő – címre beérkezett.
A késve beérkező ajánlatok érvénytelenek. Postai úton történő megküldés esetében a
küldemény elveszéséből, késedelmes kézbesítéséből származó valamennyi kockázat kizárólag
az Ajánlattevőt terheli.
10. Az ajánlatokkal kapcsolatos hiánypótlás és felvilágosítás kérése
Az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérő írásban és a többi Ajánlattevő egyidejű
értesítése mellett, határidő megadásával hiánypótlást és felvilágosítást kérhet az Ajánlattevőtől a
Kbt. 71. §-a alapján.
Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71.
§-a szerint biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza
új gazdasági szereplők bevonása esetén.
11. További információk
a) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az Ajánlattevő
kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának a
Kbt. 73. § szerinti egyéb okból történő érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes
indokáról az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb írásban tájékoztatja
Ajánlattevőt.
b) A közbeszerzési eljárás eredményéről szóló Összegezést az Ajánlatkérő a Kbt.
vonatkozó rendelkezései szerint valamennyi Ajánlattevő részére egyidejűleg fogja megküldeni.
c) Ajánlatkérő és a nyertes Ajánlattevő között a szerződés az Ajánlati felhívás, a
kiegészítő közbeszerzési dokumentumok, a kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok és a
nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint jön létre. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket,
hogy a szerződés megkötésére a mindenkor hatályos jogszabályoknak és a támogatási
szerződésben foglaltaknak megfelelően kerül sor.
d) A KD mellékletét képező tervezési szerződés tervezetet az ajánlathoz nem kell
csatolni. Ajánlattevőnek arra vonatkozóan kell nyilatkoznia, hogy a szerződést változtatás nélkül
elfogadja.
e) Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (4) bekezdésére.
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f) Azon szervezetek, amelyektől Ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4)
bekezdése szerinti azon környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről,
amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni:
Munkavédelmi és foglalkoztatási szakterület:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkafelügyeleti Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 1) (1) 896-3002
Fax: (06 1) 795-0884
Valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi
szakigazgatási szervei
Adózás:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal
cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Telefon: +36-1-428-5100
Fax: +36-1-428-5382.
Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/42-42-42
Környezetvédelem:
Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
1539 Budapest, Pf. 675.
Tel.: 1/2249-100
Fax: 1/2249-262
E-mail: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu
Egészségvédelem:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Cím: 1051 Budapest, Arany János utca 6-8.
Központi telefonszám: 06-1-795-1100
Fax: 06-1-795-0012
E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
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
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II.
1.

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
A közbeszerzés tárgya, mennyisége:

Az építési beruházás szakszerű kivitelezéséhez, valamint a kivitelező közbeszerzési eljárásban
történő kiválasztásához szükséges, műszakilag megalapozott, a vonatkozó szabványoknak és
előírásoknak megfelelő részletezettségű szakmai és szaktervezői munkarészeket tartalmazó
engedélyes és kiviteli tervdokumentációt (továbbiakban: tervdokumentáció), az esetlegesen
felmerülő, szükséges szakhatósági építési, létesítési engedélyek megszerzésével együtt.
Elkészítendő dokumentációk:
- Feladat a teljes engedélyes terv és engedélyezési dokumentáció, illetve jogerős építési engedély
és a kiviteli tervek elkészítése; Megrendelő részére 4 példány papíralapon, összefűzött A/4
formátumban és 1 példány elektronikusan (CD-n, vagy DVD-n pdf és szerkeszthető
formátumban is)
- árazott- és árazatlan munkanemenkénti tételes költségvetés
- Az engedélyeztetés során szükséges engedélyek; szakhatóság részére 2 példányszámban, plusz
a Megrendelő részére 1 példány papíralapon, összefűzött A/4 formátumban és 1 példány
elektronikusan (CD-n, vagy DVD-n pdf és szerkeszthető formátumban is)
Tervezői művezetői feladatok
- Tervezői művezetés 20 munkanap
Tervezői feladat része továbbá a kivitelezés tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás során
felmerülő ajánlattevői kérdésekre történő válaszadás, valamint a tervek alapján történő
kivitelezés során Kivitelező részéről felmerülő kérdésekre történő válaszadás, indokolt esetben
a Tervező hibájából a terv esetleges hiányossága, vagy hibája miatt a kivitelezés során fellépő
problémák esetében történő tervpontosítás, tervmagyarázat, helyszíni egyeztetés keretében, mely
alatt nem értünk tervezői művezetést, kizárólag a tervező részéről a garanciális, szavatossági
körben esetlegesen felmerülő kötelezettséget, illetve a terv hibájából adódó tervmódosítások
elkészítése, továbbá a kivitelezés teljesítését lezáró műszaki átadás-átvételi eljáráson való
hivatalos részvétel.
2.

Az ajánlatok értékelése

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a formailag és tartalmilag előzetesen
megfelelőnek minősített ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték
arányt megjelenítő gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat elve alapján értékeli az alábbiak szerint:
Fsz.
Részszempontok
1. Ajánlati ár
Az M2) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet
2.
szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap)
Az M3) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet
3.
szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap)
Az M4) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet
4.
szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap)
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Súlyszám
5
1,25
1,25
1,25

5.

Az M5) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet
szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap)

1,25

A jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet
szakmai gyakorlati idő mértéke (hónap). A szakmai gyakorlati idő vonatkozásában csak egész
hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos szerződések
(projektek) vonatkozásában az azonos szakmai területen megszerzett tapasztalati idők csak
egyszer számítható be az adott szakember tapasztalati idejébe. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet
továbbá arra, hogy a többlet szakmai tapasztalati idő ellenőrzése során a kezdő hónapot is
számításba veszi, függetlenül attól, hogy melyik napon kezdődött a teljesítés. Például a márciust
31. napjától augusztus 1. napjáig tartó szakmai tapasztalati idő 6 hónappal számítandó.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésére tekintettel az alábbi feltételeket határozza meg:
1 fő M2.) alkalmassági követelmény szerinti szakember - Építészeti tervezési területen „É”építészeti tervezői szakterületi tervezés végzésére szóló kamarai tervezői jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai gyakorlati idő
mértéke (hónap):
- Az ajánlati elem legkedvezőbb szintjére (36 hónap) és az annál még kedvezőbb
vállalásokra egyaránt maximális (10) pontot ad.
1 fő M3.) alkalmassági követelmény szerinti szakember - Szakági műszaki tervezési területen
„G” -építmények gépészeti tervezői szakterületi tervezés végzésére szóló kamarai tervezői
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai
gyakorlati idő mértéke (hónap):
- -Az ajánlati elem legkedvezőbb szintjére (36 hónap) és az annál még kedvezőbb
vállalásokra egyaránt maximális (10) pontot ad.
1 fő M4.) alkalmassági követelmény szerinti szakember - Szakági műszaki tervezési területen
„V” – építményvillamossági tervezői szakterületi tervezés végzésére szóló kamarai tervezői
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai
gyakorlati idő mértéke (hónap):
- -Az ajánlati elem legkedvezőbb szintjére (36 hónap) és az annál még kedvezőbb
vállalásokra egyaránt maximális (10) pontot ad.
1 fő M5.) alkalmassági követelmény szerinti szakember - Szakági műszaki tervezési területen
„T” Tartószerkezeti tervezői szakterületi tervezés végzésére szóló kamarai tervezői jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai gyakorlati idő
mértéke (hónap):
- Az ajánlati elem legkedvezőbb szintjére (36 hónap) és az annál még kedvezőbb
vállalásokra egyaránt maximális (10) pontot ad.
Az ajánlat összpontszámát a részszempontok pontszámainak súlyszámokkal megszorzott
értékek összege adja. A bírálat során a maximálisan adható összpontszám 100 pont. A módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az egyes résszempontok szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:
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5. részszempont, Ajánlati ár:
Az ajánlatok az 1. részszempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa: 0 – 10.
Ajánlati ár esetében Ajánlatkérő a Felolvasólapon szereplő nettó árat értékeli. A
legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot. A többi ajánlat pontszámát a
Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról (2016. évi 147. szám) 1. melléklet 1 ba) pontja szerinti
fordított arányosítás módszerével számítja Ajánlatkérő az alábbi képlet alapján:
Alegjobb
(PmaxPmin)+Pmin
Avizsgált

P1=
ahol:

P1: a vizsgált ajánlati árra vonatkozó pontszám;
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)
Alegjobb: a legalacsonyabb ajánlati ár összege;
Avizsgált: a vizsgált ajánlati ár összege;
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a felolvasólapon feltüntetett ellenszolgáltatás
(Ajánlati ár) megajánlása során legyenek figyelemmel arra, hogy az ajánlati árnak minden, az
ajánlati felhívásban és műszaki leírásban meghatározott feladatelvégzésére ki kell terjednie és
nem csak a kivitelezési tervdokumentációk elkészítésére.
1-4. részszempont, M2)-M5) alkalmassági követelményre bemutatott 1 fő szakember
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai
gyakorlati idő mértéke (hónap)
Az ajánlatok a 2-5. részszempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa: 0 – 10. Ajánlatkérő a Felolvasólapon szereplő többlet szakmai
gyakorlati időt értékeli.
A többi ajánlat pontszámát a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (2016. évi 147. szám) 1.
melléklet 1 bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével számítja Ajánlatkérő az alábbi
képlet alapján:
A
P2= vizsgált (PmaxPmin)+Pmin
Alegjobb
ahol:
P2: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Adott pozícióra kizárólag az M2)-M5) alkalmassági követelménynek való megfelelés
során bemutatandó szakember az adott szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlati idejét
lehet bemutatni. A gyakorlat idő vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő
„0” megajánlást is elfogad.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 4 terület vonatkozásában ugyanazon
szakember bevonása nem lehetséges.
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Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben Ajánlattevő az
alkalmasság körébenffembert mutat be, akkor Ajánlatkérő a legkedvezőbb megajánlást veszi
figyelembe az értékelés során.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az értékelés során figyelembe vett
szakember személyének meg kell egyeznie az alkalmassági minimumkövetelmény alátámasztása
kapcsán bemutatott szakember személyével.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő az egyenes arányosítás
módszerének alkalmazása esetében a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe
a pontszámok meghatározásánál (a képletébe Ajánlatkérő abban az esetben is a
legkedvezőbbként meghatározott értéket (36 hónap) helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat
tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb).
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (9) bekezdésben foglaltakra,
miszerint „A 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlatkérő által bemutatni kért
szakemberek személye hiánypótlás keretében csak a (4) bekezdésben foglalt, vagy az alkalmassági
követelménynek való megfelelőség miatt 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 személy kerül bemutatásra, az
ajánlatkérő az értékeléshez akkor is csak az általa pótolt szakember adatait veheti figyelembe, a
hiánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé tételt szolgálja, és nem eredményezi az értékeléskor
figyelembe veendő tényezők változását. Ha a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez
bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a
szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül
felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a
felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az értékeléskor - feltéve, hogy az a
felolvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé kedvező - azt az adatot veszi figyelembe,
amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok alátámasztanak. Az ajánlatkérő az
értékelt adat ezen megállapított értékéről az eljárásban részt vevő minden ajánlattevőt, az érték
megállapítását követően haladéktalanul, egyidejűleg értesít. Ha a felolvasólapon feltüntetett adat és
a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között olyan ellentmondás áll fenn, hogy
a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kevésbé kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon
szereplő adatot kell figyelembe venni.”
Egyéb feltételek:
Ajánlatkérő az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a
súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legjobb ár-érték
arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Ha több ajánlatnak azonos az összpontszáma,
az az ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányúnak, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást
tartalmaz. Azonos ellenszolgáltatás esetében az Ajánlatkérő sorsolás alapján választja ki a
legjobb ár-érték arányú Ajánlattevőt. Ajánlatkérő az értékelés során kettő tizedes hely
pontosságig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint és veszi figyelembe a
pontszámokat.
3.

Ajánlattevő alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró
okok hatálya alatt áll. A kizáró okok valamennyi rész tekintetében irányadóak.
Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire .
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Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 1. § (1) bekezdése
és a 3. § (1)-(3) bekezdései alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének
megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD)
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének
hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok előzetes igazolására
vonatkozóan a Korm. rendelet 4. § (1) és (4) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevőnek,
valamint adott esetben a kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezetnek az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot az alábbiak szerint kell kitöltenie:
Kizáró ok

Kbt. 62. § (1) a) pont aa)- af) alpontja
valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdés a) és b)
pontja

Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontja
valamint Kbt. 62. § (2) bekezdés a) és b)
pontja

Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontja
és a Kbt. 62. § (2) bekezdés a) és b) pontja

Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja

Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)-j) és m)
pontja

Kbt. 62. § (1) bekezdés e)-g), k), l), p) és q)
pontja

Egységes
európai
közbeszerzési
dokumentum vonatkozó szakasza
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)-af)
alpontokra
vonatkozó
nyilatkozat
tekintetében a gazdasági szereplő a
formanyomtatvány III. részének „A”
szakaszát tölti ki. A megtett nyilatkozat a
Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett
személyekre is vonatkozik.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontra
vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági szereplő
a formanyomtatvány III. részének „D”
szakaszában teszi meg. A megtett nyilatkozat
a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett
személyekre is vonatkozik.
A nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő a formanyomtatvány III.
része „A” és „D” szakaszának kitöltésével
egyben az ah) alpontban említett személyes
joga szerinti hasonló bűncselekményekről is
nyilatkozik. A megtett nyilatkozat a Kbt. 62.
§ (2) bekezdésében említett személyekre is
vonatkozik.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjára
vonatkozóan a formanyomtatvány III.
részének
„B”
szakasza
kitöltésével
nyilatkozik azzal, hogy csak az egy évnél
régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy
társadalombiztosítási járulék tartozást és a
tartozás lejártának időpontját kötelező
feltüntetni.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)-j) és m)
pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány
III. része „C” szakaszának vonatkozó pontjai
kitöltésével nyilatkozik.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés e)-g), k), l), p) és
q)
pontjára
vonatkozóan
a
formanyomtatvány III. részének „D”
szakaszában a vonatkozó pontok kitöltésével
nyilatkozik.
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Kbt. 62. § (1) bekezdés n)-o) pontja

A Kbt. 62. § (1) bekezdés n)-o) pontjára
vonatkozóan a formanyomtatvány III. része
„C”
szakaszának
vonatkozó
pontja
kitöltésével azzal, hogy ha a gazdasági
szereplő bírságelengedésben részesült, vagy
az ajánlat benyújtását megelőzően a
jogsértést a Gazdasági Versenyhivatalnak
bejelentette,
ezt
a
tényt
a
formanyomtatványban feltünteti.

Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevők mindegyikének, továbbá az alkalmasság
igazolásában résztvevő szervezeteknek is külön EEKD-t kell benyújtaniuk.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában az
Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési
dokumentum mintáját.
Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm.r. 8. §, 10. §, 12-16. § szerint kell igazolnia,
hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Korm.r. 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra vonatkozóan
szükséges megtenni, így az nem lehet korábbi az Ajánlati felhívás feladásának napjánál.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről
a kizáró ok az eljárás során következett be.
A Korm.r. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és
az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára – a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján szerepeljen az építési beruházáshoz kapcsolódó
tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara
névjegyzékben, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés
szerinti ország nyilvántartásában vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt
engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az
ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően,
az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát.
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(Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D)
szakaszait nem.)
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében
az alábbi igazolások benyújtására:
A hazai gazdasági szereplők a tervezői, illetve mérnöki jogosultság meglétét az építési
beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos
szakmai kamara névjegyzékében szereplés igazolásával, a nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők pedig a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szerepléssel, vagy a
letelepedésük szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai
tagság fennállásával biztosítják.
Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői
vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékben,
illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy
szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
4.

Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P1) Az ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára – a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés a) pontja alapján rendelkezzen valamennyi számlavezető
pénzügyi intézményétől származó igazolással az alábbi tartalommal:
-

a pénzügyi intézmény által ajánlattevő számára vezetett számla(k) pénzforgalmi
jelölőszáma(i);
mióta vezeti az ajánlattevő számláját;
számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12
hónapon) belül volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás.

Attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A „sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában
meghatározott fogalmat érti.
(Sorbaállítás: a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás
fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a
jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések
céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről
állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval)
Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az
ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes
európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági
szereplők egyszerű nyilatkozatát (Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész  szakaszát kell kitöltenie,
a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)
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A Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően az Ajánlatkérő Ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az
alkalmassági követelmény (P1) tekintetében az alábbi igazolások benyújtására:
Valamennyi számlavezető - pénzügyi intézményétől származó igazolás az alábbi tartalommal:
-

a pénzügyi intézmény által ajánlattevő számára vezetett számla(k) pénzforgalmi
jelölőszáma(i);
mióta vezeti az ajánlattevő számláját;
számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12
hónapon) belül volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás.

Attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő a vizsgált
időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az esetben bármely, a
megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható az alkalmassági minimumkövetelmény
alátámasztására.
Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján 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 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 Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján 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.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő
alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként
- a jogelőd a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd
gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben
is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság
igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja
megbízhatóságát.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm.r. 19. § (7) bekezdésében foglaltakra.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye:
P1) Alkalmatlan ajánlattevő, ha valamely számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata
alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon)
belül volt bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó időtartamú sorbaállítás.
5.

Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények,
megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

az

alkalmasság

M1) Az ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ismertetesse az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónap), szerződésszerűen teljesített, a beszerzés
tárgyához illeszkedő (épület felújításához vagy létesítéséhez szükséges kivitelezési
tervdokumentáció készítésére vonatkozó tervezés) legjelentősebb szolgáltatásait.
A referencia értéke tekintetében az Ajánlatkérő kizárólag a beszerzés tárgyához illeszkedő
(épület felújításához vagy létesítéséhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció készítésére
vonatkozó tervezés) feladat értékét veszi figyelembe, így amennyiben a referencia más
feladatokra is kiterjedt, úgy az egyes feladatokat és értéküket megbontva szükséges feltüntetni.
A referencia mennyiség több szerződésből is összetevődhet. AK hivatkozik a Korm. r. 21/A. §
és 22. §-ára.
Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az
ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5)
bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az
EEKD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően az Ajánlatkérő Ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az
alkalmassági követelmények (M1) tekintetében az alábbi igazolások benyújtására:
Referencianyilatkozat vagy igazolás az alábbi tartalommal:
- a szolgáltatás tárgya,
- a szolgáltatás mennyisége;
- szerződéskötő másik fél megnevezése;
- a teljesítés ideje év/hó/napban (kezdő és befejező időpontját);
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
A referenciát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2). § szerint kell igazolni.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte,
az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó
szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés
vizsgálata során. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a
referenciaigazolásban/nyilatkozatban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen %-os
arányban vett részt.
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M2) Az ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján rendelkezzen az alábbi végzettséggel vagy
képzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkező személlyel, akit a teljesítésbe be kíván vonni:
1 fő a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet I.2 rész építészeti tervezési („É”)
jogosultság megszerzéséhez szükséges, okl. építészmérnökként 2 év szakirányú tervezési
szakmai gyakorlati idővel és okl. építészmérnöki vagy az ezzel egyenértékű szakképzettségű
végzettséggel rendelkező szakember.
M3) Az ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján rendelkezzen az alábbi végzettséggel vagy
képzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkező személlyel, akit a teljesítésbe be kíván vonni:
1 fő a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet I.2 rész építmények gépészeti tervezési
(„G”) jogosultság megszerzéséhez szükséges
a) okl. gépészmérnök épületgépész szakirányú 3év, vagy
b) okl energetikai mérnök épületgépész szakirányú 3év, vagy
c) okl. létesítménymérnök épületgépész szakirányú 3év, vagy
d) gépészmérnök épületgépészeti szakirányú 5év, vagy
e) épületgépész mérnökként 5év
szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel és okl. gépészmérnök épületgépész szakirányú
vagy okl. energetikai mérnök épületgépész szakirányú vagy okl. létesítménymérnök
épületgépész szakirányú vagy gépészmérnök épületgépészeti szakirányú vagy épületgépész
mérnöki vagy az ezzel egyenértékű szakképzettségű végzettséggel rendelkező szakember.
M4) Az ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján rendelkezzen az alábbi végzettséggel vagy
képzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkező személlyel, akit a teljesítésbe be kíván vonni:
1 fő a 266/2013 (VII.11.) Korm. rend. 1. melléklet I.2 rész „Építményvillamossági tervezési
szakterület” („V”) jogosultság megszerzéséhez szükséges
a) okl. villamosmérnökként, 3év vagy
b) villamosmérnökként épületvillamossági szakirány, 5év
szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel és okl. villamosmérnök vagy villamosmérnök
épületvillamossági szakirányú végzettséggel vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel
rendelkező szakember.
M5) Az ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján rendelkezzen az alábbi végzettséggel vagy
képzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkező személlyel, akit a teljesítésbe be kíván vonni:
1 fő a 266/2013 (VII. 11) Korm. rendelet 1. melléklet I. 2. rész „Tartószerkezeti tervezési
szakterület” („T”) jogosultság megszerzéséhez szükséges okl. szerkezet-építő mérnökként 5 év
szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember.
Ajánlatkérő a szakmai alkalmasság vizsgálata során kizárólag az adott M2)-M5) értékelés
körében megajánlott szakembert veszi figyelembe.
Igazolás az M2)-M5) alkalmassági követelményekre vonatkozóan: A 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők
egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész
további (A-D) szakaszait nem.)
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A Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően az Ajánlatkérő Ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az
alkalmassági követelmények (M2-M5) tekintetében az alábbi igazolások benyújtására:
 a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek ismertetése (név, alkalmassági követelmény
megnevezése KD 2. számú melléklet/ 9. minta);
 a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek végzettségét vagy képzettségét igazoló
dokumentum egyszerű másolata;
 a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok;
 szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz (a szakmai gyakorlati idő
vonatkozásában év, hó bontásban, olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen).
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján 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 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
Kbt. 65. § (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.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő
alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként
- a jogelőd a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd
gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben
is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság
igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja
megbízhatóságát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye:
M1) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított hat évben (72 hónap) befejezett, de legfeljebb kilenc éven (108 hónap) belül
megkezdett
- legalább 1 db vadállat tartó helyet is magában foglaló magasépítési létesítmény engedélyezési
és kivitelezési tervdokumentációjának az elkészítése.
- legalább 1 db. édesvízi vagy legalább 1 db. sós vizű állattartás céljára szolgáló min. 75 nm
alapterületű medence kialakításának engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának az
elkészítése.
- legalább 1 db min. 3.000 m2 alapterületű épület kialakításának engedélyezési és kivitelezési
tervdokumentációjának az elkészítése.
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- legalább 1 db madarak befogadására alkalmaz röpde engedélyezési és/vagy kivitelezési
tervdokumentációjának az elkészítése.
M2) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013 (VII. 11) Korm.
rendelet 1. melléklet I. 2. rész Építészeti tervezési terület („É”) jogosultság megszerzéséhez
szükséges okl. építészmérnökként 2 év szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel és okl.
építészmérnöki vagy az ezzel egyenértékű szakképzettségű végzettséggel rendelkező
szakemberrel.
M3) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013 (VII. 11) Korm.
rendelet 1. melléklet I. 2. rész, „Építmények gépészeti tervezési szakterület” („G”) tervezési
jogosultság megszerzéséhez szükséges,
a) okl. gépészmérnök épületgépész szakirány 3 év, vagy
b) okl. energetikai mérnök épületgépész szakirány 3 év, vagy
c) okl. létesítménymérnök épületgépész szakirány 3 év, vagy
d) gépészmérnök épületgépészeti szakirány 5 év, vagy
e) épületgépész mérnökként 5 év
szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel és okl. gépészmérnök épületgépész szakirány
vagy okl. energetikai mérnök épületgépész szakirány, vagy okl. létesítménymérnök épületgépész
szakirány, vagy gépészmérnök épületgépészeti szakirány, vagy épületgépész mérnöki vagy az
ezzel egyenértékű szakképzettségű végzettséggel rendelkező szakemberrel.
M4) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013 (VII. 11) Korm.
rendelet 1. melléklet I. 2. rész „Építményvillamossági tervezési szakterület” („V)” jogosultság
megszerzéséhez szükséges, okl. villamosmérnökként 3 év, vagy villamosmérnökként
épületvillamosság szakirány 5 év szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel és okl.
villamosmérnök vagy villamosmérnök épületvillamosság szakirány vagy az ezzel egyenértékű
szakképzettségű végzettséggel rendelkező szakemberrel.
M5) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013 (VII. 11) Korm.
rendelet 1. melléklet I. 2. rész „Tartószerkezeti tervezési szakterület” („T”) jogosultság
megszerzéséhez szükséges okl. szerkezet-építő mérnökként 5 év szakirányú tervezési szakmai
gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az M2)-M5) vonatkozásában ugyanazon
szakember nem vonható be.
6.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

6.1. Amennyiben az Ajánlattevő a KD részeként kiadott szerződéstervezet (továbbiakban:
szerződés) 3.2. pontjában vállalt bármely teljesítési határidőt olyan okból, amelyért felelős
késedelmesen teljesít, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke
- a szerződés 3.2. pontja szerinti teljesítés vonatkozásában a szerződés 5.1.
pontjában meghatározott számla szerinti nettó tervezési díjának 1%-a/nap.
A késedelmi kötbér maximális mértéke a késedelemmel érintett szolgáltatás nettó tervezési
díjának 20%-a.
6.2. A késedelmi kötbér esetére érvényesített kötbér maximumának elérésekor Ajánlatkérő
jogosult a szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani.
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6.3. A minőségi kifogás bejelentésétől a szolgáltatásnak kifogástalan minőségben történő
teljesítéséig eltelt idő késedelmes teljesítésnek tekintendő, így ezen időtartam alatt
Tervezőt a jelen szerződés 7.1. pontjában foglaltaknak megfelelő késedelmi kötbérfizetési
kötelezettség terheli. Megrendelő a Tervező hibás teljesítése esetén a Tervező
szerződésszerű teljesítésére határidőt határoz meg.
6.4. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a Tervezőt a szolgáltatás teljesítésének
kötelezettsége alól.
6.5. A Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést amennyiben
a Tervező valamely teljesítési határidőt legalább 20 nappal meghaladja, hibás teljesítés
esetén a fennálló kötelezettségének a részére meghatározott határidőn belül nem tesz
eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi.
6.6. Ezekben az esetekben, továbbá ha a szerződés teljesítése a Tervezőnek olyan okból,
amelyért felelős meghiúsul, a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja
a tervezési díj nettó értéke, mértéke annak 20%-a.
6.7. A kötbért a Tervező a Megrendelő által kiállított felszólító levél alapján, annak
kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni.
6.8. A meghiúsulási kötbér a késedelmi kötbérrel egyidejűleg nem kerül felszámításra, de a
Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb
igények érvényesítésének lehetőségét.
7.

További információk

A. Ajánlattevő ajánlatában nyújtsa be a 8. sz. minta szerinti kötelező nyilatkozatokat.
B. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az alkalmassági
követelményeknek előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű
nyilatkozatát, így Ajánlattevőnek az EEKD IV.1. pont α szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész
további (A-D) szakaszait nem.
C. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdés a) pontja alapján kéri, hogy
Ajánlattevő az EEKD-ban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat,
amelyeknek a kapacitására nem támaszkodik.
D. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az Ajánlattevő és az
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult
személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy
kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az
írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat
aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult
általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
E. Ajánlattevő ajánlatában nyújtsa be nyilatkozatát a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI.
törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről a KD 2.
számú melléklet / 2. sz. minta szerinti tartalommal.
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F. A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján Ajánlattevő ajánlatában nyújtson be kifejezett
nyilatkozatot az Ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére,
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (KD 2. számú melléklet / 3. sz. minta).
G. A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján Ajánlattevő ajánlatában nyújtson be nyilatkozatot arra
vonatkozóan, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (KD 2. számú melléklet / 4. sz.
minta).
H. A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján Ajánlattevő ajánlatában nyújtson be nyilatkozatot,
amelyben megjelöli:
a. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
(részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,
b. az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi
jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
(Amennyiben Ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni, nemleges nyilatkozat
benyújtása szükséges) KD 2. számú melléklet / 5. sz. minta.
I. Ajánlattevőnek a felolvasólapon a 2-5. részszempontokra megajánlott érték (többlet hónap)
alátámasztására az ajánlathoz csatolnia kell egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot (KD 1/A.
számú melléklet), melyben a felhívás szerinti 4 szakember többlet gyakorlatát bemutatja az
alábbi adatokkal:
1. szakember neve
2. ajánlattevővel való jogviszonyának megjelölése,
3. szakember többlet szakmai gyakorlati ideje:
- szerződés (projekt) megjelölése, melyben a szakember részt vett, az értékelési
szempont és bírálati módszer megítéléséhez szükséges tartalommal,
- a szerződésben (projektben) a szakember által ellátott feladat, munkakör
megjelölése
- a szakember feladatellátásának kezdő és befejező időpontja év/hónap
pontossággal
4. Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a nyilatkozatban kizárólag az Ajánlati felhívás
M2)-M5) alkalmassági követelményben elvárt meghatározott számú hónapon felüli
szakmai gyakorlati idő került bemutatásra.
5. továbbá Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén az
általa megajánlott szakemberek az adott pozíciónak (alkalmassági feltételnek)
megfelelő érvényes kamarai jogosultsággal, az adott pozícióhoz elvárt érvényes
kamarai nyilvántartásba-vétellel a szerződés megkötéséig, illetőleg a szerződés
teljes időtartama alatt rendelkezni fognak.
A szakember a gyakorlati idejét bemutató nyilatkozatban feltüntetett szakmai gyakorlati idő
már nem használható fel az alkalmasság igazolása során. A szakmai ajánlat hiánypótlására a
Kbt 71. §-nak rendelkezései az irányadóak.
J. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján amennyiben az Ajánlattevő az igazolásokat az ajánlatának
részeként benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az Ajánlattevőt az igazolások ismételt
benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő
felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást
kér.
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8.

A közbeszerzési eljárás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója:
Dr. Kovács Előd, lajstromszáma 00645
levelezési címe: Kovács Előd Ügyvédi Iroda 1244 Budapest Pf.: 749.;
e-mail címe: kovacs.elod@mail.tvnet.hu

9.

Ajánlatkérő helyszíni bejárás lehetőségét biztosítja Ajánlattevőknek.
Helyszíni bejárás időpontja: 2018. május 3. 13:00 óra.
Találkozás: Az Állatkert főbejárat a előtt.
A helyszíni bejáráson nincs lehetőség kiegészítő tájékoztatás kérésre, az érdeklődő
gazdasági szereplők a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglaltak szerint tehetik fel
kérdéseiket. A helyszíni bejárásról Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készt, melyet minden
gazdasági szereplő részére 5 napon belül elektronikusan hozzáférhetővé teszi.
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III.

MŰSZAKI KÖVETELMÉNEK

„Tervezési szerződés az Indiaház és Madárröpde létesítéséhez a
Nyíregyházi Állatpark területén”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
TERVEZÉSI ELŐZMÉNYEK:
A Nyíregyházi Állatpark Közhasznú Kft. üzemeltetésében lévő Sóstófürdői Állatpark,
Nyíregyháza egyik fő látványossága. A park hosszú ideje dinamikusan fejlődik. Az itt bemutatott
állatok számát, kuriozitását, az elhelyezésük minőségét tekintve is példaértékű. A törekvés a föld
állatvilágának minél szélesebb körben történő bemutatása a nézőközönség számára. Az ázsiai
állatvilág és növényvilág bemutatására felépített Zöld Piramis és az afrikai szavannák hangulatát
szemléltető Tarzan ösvénye készült el az előző években. A kiemelt Európai Uniós project
keretében megvalósított épületek és építmények sikere a további fejlesztések biztos alapját adták
és adják jelenleg is. Az Ócenárium és Esőerdőház épület a FIABCI ingatlanfejlesztési világdíjas
projectje lett A közelmúltban átadásra került az Amazonas folyó élővilágát bemutató Viktóriaház és a néhány éve használatban lévő Oroszlánfóka bemutató épületegyüttes bővítése. Az
állatpark töretlen népszerűsége folytán a földi fauna további jellegzetes állatvilágának
bemutatására újabb fejlesztési elképzelések születtek. Ennek jelen eleme az indiai állatvilág
bemutatása. Másik lényeges elem az Állatparkban dolgozó szakemberek munkakörülményeinek
infrastrukturális javítása érdekében szükséges további fejlesztés. A jelen tervezési feladatnak a
már évek óta folyamatosan jól működő szakmai keretek között, az előző projektek nyomvonalán
haladva azokkal szellemi és fizikai kontinuitásban kell készülnie.
AZ ÉPÜLETEK ÉS FEJLESZTÉSI ELEMEK:
Indiaház:
Kontinens specifikus, India állatvilágát bemutató épület létrehozása a cél. Egy központi térből
láthatóan több jellemző faj bemutatása, mely meghatározó India állatvilágában.
India állatvilága állatföldrajzilag a K.-i (orientális) régióba s ezzel a forróövi zónába esik.
Hatalmas trópusi erdeiben, dzsungeljeiben, füves területein, hegyeiben és síkságain nagyon
gazdag és változatos állatvilág él. A páratlanujjúak közül az indiai orrszarvú (Rhinocerus
unicornis). az ormányosok közül az indiai elefánt (Elephas maximus). A ragadozók közül
kiemelendő a tigris (Leo tigris), de gyakori az Afrikáig elterjedt párduc (Panthera pardus). azután
a gepárd (Acinonyx jubatus). a medvék közül az örvös medve (Ursus thibetanus) és az ajakos
medve (Melursus arsinus). A kisebb ragadozók közül gyakori a mungó (Mungoa mungo) és az
indiai cibetmacska (Viverra cibetha). Majmokban, szintén nagyon gazdag India, a
legnevezetesebb köztük a hulmán (Presbytis entellus), a hinduk szent majma. A foghíjasok
sorából kiemelendő a bengáliai tobzoska (Manis pentadactyla). a cetek közül a Gangesz lakója a
gangeszi delfin (Platanista gangetica). A rendkívül gazdag madárvilág közül csak két jellemző
fajt emelünk ki, a pávát (Pavo cristatus) és az itt is előforduló, de Hátsóindiában gyakoribb
bankiva tyúkot (Gallus gallus), a házi tyúk ősét. India egyik klasszikus területe a mérges
kígyóknak, nevezetes itt élő hüllő még a gangeszi gaviál (Gavialis gangeticus).
Tervezési Feladat:
1. Központi közösségi tér: 60 ülőhelyes attraktív többfunkciós oktató és közösségi tér,
demonstrációs eszközökkel, férfi/női WC-k, élőnövényes dekoráció, műsziklák esetleg
terráriumok/akváriumok
2. Állatparki dolgozók szociális egysége: Emeleti szinten egy-egy fekete-fehér öltöző férfi, női
dolgozó részére. Fehér öltözők kis előterébe a látogatótéren keresztül érkezik a gondozó. Az
előtérből egy-egy ajtó a női- ill. férfi fehér öltözőbe. Fehér öltözőkből közvetlen ajtó a fekete
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öltözőbe. Ennek zárása esetén a zuhanyzón keresztül átjárás a fekete öltözők felé. Öltözők
megfelelő számú WC-vel ellátva. Fekete öltözők a közös használatú étkező+konyha térbe
nyílnak. Itt mosogató, mikro. Felülvilágító/ablakok. Étkező előtt látogatóktól szeparált dohányzó
rész. Biztonsági kamerák a kulcspontokon. Iskolai csengő jelzi a szünet végét.
3. Indiai rinocérosz bemutató: 3 db boksz 40 m2/db, nagyterem 120 m2, teremben boxokban
40-50 cm mulcs aljzat 10 mx5 m fűthető medence, max. 1-1,5 m mély, 20 m2 kaloda, 40 m2
takarmánytároló, gondozói folyosó 40 m2, összesen kb. 350 m2, nyitható felülvilágítók.
Körben 1-2 m széles 1m mély szabálytalan ültető helyek 2 m magasságban. Felettük nagyméretű
felülvilágítók. Nagyterem műszikla dekor, élőnövény ültetőhelyek/felülvilágítók
4. Mangrove bemutató: kb. 100 m2 alapterület, 1/3 mangrove mocsár kb. 50 cm mélységről
finoman 0-ra fut ki. 2/3 vizes medence, homokszín műgyanta burkolat, max. vízmélység 2 m, de
a döntő rész 50-100 cm, 2 m mély oldalon üveg betekintő és mozgássérültek számára rámpa,
innen a vidra bemutatóhoz jut emelkedőn a látogató, gépház szükséglet 40 m2
5. Karantén medencék: 2 db háttérben, de gépházzal az előzőhöz kapcsolódva, kör alapterület
5 m átmérő vízmélység 1,5 m, medence terület 40 m2 gépház-tároló 40 m2, Zöld piramis
sókeverőjével, klíma rendszerével az összeköttetéseket szükséges kialakítani
6. Vidra bemutató: kb. 50 m2 alapterület, édesvíz medence egyik szakaszon víz alatt
megközelíthető üreg melyet a látogatók is láthatnak, szárazföldön műszikla dekor benne vizes
csúszda kialakítva, élőnövény ültetési lehetőség.
7. 10 db belső madár röpde: 4x4 m alapterület 3 m magas, látogatók felé üvegfal. Elválasztó
falak téglából. Mosható műsziklás itatók, beton műszikla falak/festmények mosható
védőréteggel. Gondozói folyosó. 10db 4x8 m-es külső röpde köztük szabálytalan 1-1,5 m-es
sávok növényültetésre. 3 m max. magasság. Front üveg, oldalfalak hálóból.
8. Tigrispiton terrárium: 2 db 6 m hosszú 3,5 m széles 4 m magas terrárium 2 db kb. 1000
literes beépített melegített, szűrt medencével medence üvegfalú. Terrárium felső 1 m-es szakasza
ráccsal leválasztott itt kap helyet a világítás/szellőztetés/infra panelek, vezérelt hőfokszabályozás
napi hőingás. Műszikla dekor. Egyik oldalon gondozói tér benne ketté választható 2m2- es mobil
boksz, 1m magas +gondozói mozgástér 3m2, 2m belmagasság, fűtött 25 °C.
9. Szalagos varánusz hely: 3,5 m széles 7m hosszú, 4m magas. Szabálytalan 1-2 m szélességű
kb. 5 m hosszú üvegfalú medencével, vízmélység max. 1,5 m átlag 50 cm. Egyik oldalon partot
képez és 0-ra kifut. Part 50 cm széles padlófűtéssel. Szárazföld beton aljzat 30 cm mélységben,
mulccsal, talajjal feltöltve. Növények, ültetőhelyek. Terrárium felső 1m-es szakasza ráccsal
leválasztott itt kap helyet a világítás/szellőztetés/infra panelek, vezérelt hőfokszabályozás, napi
hőingás. Egyik oldalon gondozói tér, benne kettéválasztható 2m2-es mobil boksz, 1m magas +
gondozói mozgástér 3m2, 2m belmagasság, fűtött 25°C
10. Kisemlős bemutató hely: 10 m2, üveg front/festett mosható dekor
11. 4 db rágcsáló hely: 1m3, 2-3 oldalról látható rágcsáló hely hátulsó kezelő folyosóra
illeszkedve.
12. Kisemlős bemutató hely: 2x1m alapterületen 1m magas 50 cm parapeten.
13. Látogató tér: kb. 50 m2, melyből a rino nagyteremre üvegfalon lát rá a látogató. Gazdagon
növényezett felülvilágítós részek az üvegfalnál valamint rinocérosznál körben. Rinocérosz
üvegfal előtt szalagos varánusz terrárium/kétkarmú teknős aqua terrárium/tigrispiton terrárium.
Ezeken keresztül lát be a látogató. Kétkarmú teknős aqua terrárium 6 m hosszú 3 m széles
(medence szabálytalanul 1,5 -2 m széles) vízmélység max. 1,5 m egyik oldalon sekély parti rész.
Hátfal mentén 1-1,5 m széles szabálytalan ültető vályú fut. Drénezés, világítás természetes
felülvilágítók/speciális növény és akvárium fény. Szűrést gépházba elvinni.
14. Teknős bemutató: Látogató térben elszórtan elhelyezve (déli fekvés preferált) szárazföldi
teknős bemutatók. 5 db kb. 9 m2-es 1 db 18 m2-es természetes fény felülvilágítókkal, ablakokkal,
melyek nyáron eltávolíthatók.
Afrikai madár röpde:
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A Nyíregyházi Állatpark több,mint 2 hektáros Afrika Panorámájának ékessége a nagy tó,
aminek 1000 m2-es tó felülete 15 méter magasan lefedésre kerülne, hogy afrikai madarakat és
különleges majmokat együtt lehessen bemutatni nagy térben.
A projekt egyszer s mindenkorra befejezné azt a fejlesztést, ami 2010-ben indult el, amikor a
Zöld Piramis mellett elkészült a Tarzan Ösvénye nevet viselő Afrika Panoráma.
Tervezési Feladat:
Óriás madárröpde, többfunkciós, könnyűszerkezetű 35 x 45 m a meglévő tavat fedi le.
Maximális magasság: 15 m. Hozzá kapcsolódóan egy fűthető (max 20 °C) 200 m2 ház mely
belül drótfonattal osztott röpdéket tartalmaz.
Acél szerkezetű, nagy fesztávolságú oszlopok és keretelemek alkotják a tartószerkezetet.
A főtartókra acél háló kerül kifeszítésre, mely adja a befoglaló geometriát. A madárház külső
megközelítéssel is rendelkezik, gondozói bejárattal.
Indiai nagymacska kifutó:
Az indiai kontinensre jellemző nagymacskafélék bemutatására készülő külső kifutó.
Tervezési Feladat:
Beton lábazati kontúrral határolt acél szerkezetű, acél rács elválasztású térlehatárolás. A
veszélyes állatok tartása szerint kialakított tartószerkezettel és felületi kialakítással,
geometriával.
Az állatok és kifutójuk nagyméretű üvegfelületeken keresztül láthatóak a látogatók számára.
Több funkciós raktár épület:
Az új látványelemek kiszolgálásához, ellátásához, fenntartásához szükséges háttér bázis számára
kialakított több funkciós logisztikai épület.
Tervezési Feladat:
Raktár könnyűszerkezetes, hőszigetelt. 30x15 m alapterülettel. Vállmagasság 4m 200 m2
alapterület fűtött, 250 m2 nem fűtött mely 1 db 50 m2, 2X 100m2 részre tagolt. Felülvilágítók
mindkét oldalon. Fűtött oldalon (max. 10 °C) növényeknek elegendő felülvilágító/ablak.
Itt történik az Indiaházban és a Madár röpdében lévő állatok takarmány tárolása, mindkét
állattartó hely kiszolgálásához. A Indiaházban lévő növények hajtató helye is itt kap elhelyezést.
Az állatok számára a karantén boxok is ide kerülnek, valamint a gondozói eszközök szerszámok
tárolása is itt biztosított.
Acél szerkezetű szendvicspanel fal és tető burkolatú csarnok épület.
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IV.

AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK,
NYILATKOZATOK TARTALOMJEGYZÉKE1
Ajánlat részeként benyújtandó
Felolvasólap
Tartalomjegyzék
Közbeszerzési Dokumentum II. fejezet 7.
pont I. alpontja szerinti nyilatkozat a
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek
értékelési
részszempontok
szerint
megajánlott többlet szakmai gyakorlati
idejének alátámasztására
Az egységes európai közbeszerzési
dokumentum (kitöltése kötelező)
Közbeszerzési Dokumentum II. fejezet 7.
pont D. alpontja szerinti dokumentum

Nyilatkozatminta: Közbeszerzési Dokumentum
1. sz. melléklet
Nyilatkozatminta: Közbeszerzési Dokumentum
1/A. sz. melléklet;

Nyilatkozatminta: Közbeszerzési Dokumentum
2. sz. melléklet 1. sz. minta
Aláírási címpéldány, ügyvéd vagy kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta,
adott esetben meghatalmazás
Nyilatkozatminta: Kiegészítő Közbeszerzési
Dokumentum 2. sz. melléklet 2. sz. minta

Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum II.
fejezet 7. pont E. alpontja szerinti
dokumentum
Közbeszerzési Dokumentum II. fejezet 7.
Közbeszerzési Dokumentum 2. sz. melléklet 3.
pont F. alpontja szerinti nyilatkozat (a Kbt. sz. minta
66. § (2) bekezdés alapján)
Közbeszerzési Dokumentum II. fejezet 7.
Közbeszerzési Dokumentum 2. sz. melléklet 4.
pont G. alpontja szerinti nyilatkozat (a Kbt. sz. minta
66.§ (4) bekezdés alapján)
Közbeszerzési Dokumentum II. fejezet 7.
Közbeszerzési Dokumentum 2. sz. melléklet 5.
pont H. alpontja szerinti nyilatkozat (a Kbt. sz. minta
66.§ (6) bekezdés alapján)
Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés
Közbeszerzési Dokumentum 2. sz. melléklet 6.
alapján
sz. minta
Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum II. Nyilatkozatminta: Kiegészítő Közbeszerzési
fejezet 7. pont A. alpontja szerinti
Dokumentum 2. sz. melléklet 7. sz. minta
nyilatkozatok
A Kbt. 69. § szerint utólagos igazolás körében csatolandó iratok
az Ajánlati felhívásban előírt kizáró okok vonatkozásában a Kiegészítő Közbeszerzési
dokumentum 2. sz. melléklet 8. sz. minta szerinti nyilatkozat
az Ajánlati felhívásban előírt M2)-M5) műszaki szakmai alkalmasság vonatkozásában a
Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 2. sz. melléklet 9. sz. minta szerinti nyilatkozat
(teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek ismertetése)
az Ajánlati felhívásban előírt szakmai önéletrajz vonatkozásában a Kiegészítő Közbeszerzési
Dokumentum 2. sz. melléklet 10. sz. minta szerinti nyilatkozat
az Ajánlati felhívásban előírt M1) műszaki szakmai alkalmasság vonatkozásában a
Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 2. sz. melléklet 11. sz. minta szerinti nyilatkozat
(referencia nyilatkozat)

1

Ajánlatkérő csatolta a dokumentáció részeként a nyilatkozatmintákat, azonban ezeket nem köteles Ajánlattevő
használni.
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Jelen Közbeszerzési Dokumentum mellékletei:
1. sz. melléklet: Felolvasólap
1/A. sz. melléklet: Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek
értékelési részszempontok szerint megajánlott többlet szakmai gyakorlati idejének
alátámasztására
2. sz. melléklet: Nyilatkozat minták
3. sz. melléklet: Szerződés tervezet
A mellékelt dokumentumok elektronikusan elérhetőek a www.nyiregyhaza.kozbeszerzes.hu
weboldalon is.
A fenti jegyzéket Ajánlatkérő az ajánlati felhívás és a jelen dokumentáció alapján, legjobb
tudása szerint állította össze. Ettől függetlenül Ajánlattevőnek minden olyan adatot,
információt, igazolást és nyilatkozatot tartalmaznia kell, amit a felhívás, a dokumentáció
és a Kbt. előírnak.
Nyíregyháza, 2018. április 18.
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1. sz. melléklet a KD-hoz
FELOLVASÓLAP (MINTA)
1. Ajánlattevő neve2:
Kapcsolattartó neve:
Ajánlattevő címe:
Ajánlattevő telefonszáma:
Ajánlattevő telefaxszáma:
Ajánlattevő e-mail címe:
Ajánlattevő adószáma:
2. Az ajánlat tárgya: „Tervezési szerződés az Indiaház és Madárröpde létesítéséhez a
Nyíregyházi Állatpark területén”
3. Az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei:
1. részszempont: Ajánlati ár:
Megnevezés
Tervdokumentációk
elkészítése*

Nettó ár (Ft)

ÁFA 27%

Bruttó ár (Ft)

*Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlati ár megajánlása során legyenek figyelemmel
arra, hogy az ajánlati árnak minden, az ajánlati felhívásban és műszaki leírásban meghatározott
feladatelvégzésére ki kell terjednie és nem csak a tervdokumentációk elkészítésére.

2-5. részszempontok:
Többlet szakmai
gyakorlati idő
(hónap)*

Megnevezés
Az M2) alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai többlet
szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap)
Az M3) alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai többlet
szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap)
Az M4) alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai többlet
szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap)
Az M5) alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai többlet
szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap)

*A gyakorlat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad.
Amennyiben Ajánlattevő az alkalmasság körében több szakembert mutat be, akkor Ajánlatkérő a
legkedvezőtlenebb megajánlást veszi figyelembe az értékelés során. Ajánlattevő ebben az esetben a felolvasólapon
és az 1/A nyilatkozatban a legkedvezőtlenebb megajánlást köteles feltüntetni.

Kelt:
______________________Cégszerű aláírás
2

Közös ajánlattétel esetén az 1. pontban meg kell adni a közös ajánlattevők nevét, meg kell jelölni a közös
ajánlattevők által kapcsolattartásra kijelölt ajánlattevőt (vezető tag), továbbá a felolvasólapon fel kell tüntetni
valamennyi közös ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét), telefonszámát, faxszámát.
TP

PT
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1/A. sz. melléklet a KD-hoz
Ajánlattevő nyilatkozata
a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek értékelési részszempontok szerint megajánlott
többlet szakmai gyakorlati idejének alátámasztására
Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………
az alábbi nyilatkozatot teszem:
Jelen uniós eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatban a Felolvasólapon a
2-5. értékelési részszempontokban megajánlott többlet szakmai gyakorlati idő alátámasztására
az alábbiakról nyilatkozom:
A 2. Értékelési részszempontban megajánlott 1 fő szakember:
Szakember neve: ____________________________
Ajánlattevővel való jogviszonyának megjelölése: ________________________________
A szakember többlet szakmai gyakorlata:
A szerződésben (projektben) a szakember
A szerződés (projekt)
A szerződés
által ellátott a 266/2013 (VII.11.) Korm.
megjelölése,
(projekt) kezdő és
rendelet 1. melléklet I.2 rész – a
amelyben a
befejező időpontja
Korm.rendelet melléklet D oszlopa –
szakember részt vett
(év, hónap-tól év,
szerinti építészeti tervezési feladatok
hónap-ig)
bemutatása

Nyilatkozom, hogy ezen nyilatkozatban kizárólag az Ajánlati felhívás M2.) alkalmassági
követelménynek való megfelelés során bemutatandó szakember Építészeti tervezési („É”)
területen szerzett többlet szakmai gyakorlati ideje került bemutatásra.
A 3. Értékelési részszempontban megajánlott 1 fő szakember:
Szakember neve: ____________________________
Ajánlattevővel való jogviszonyának megjelölése: ________________________________
A szakember gyakorlata:
A szerződésben (projektben) a szakember
A szerződés (projekt)
A szerződés
által ellátott a 266/2013 (VII.11.) Korm.
megjelölése,
(projekt) kezdő és
rendelet 1. melléklet I.2 rész – a
amelyben a
befejező időpontja
Korm.rendelet melléklet D oszlopa –
szakember részt vett
(év, hónap-tól év,
szerinti építmények gépészeti tervezése
hónap-ig)
területen elvégzett feladatok bemutatása
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Nyilatkozom, hogy ezen nyilatkozatban kizárólag az Ajánlati felhívás M3.) alkalmassági
követelménynek való megfelelés során bemutatandó szakember Építmények gépészeti
tervezési („G”) területen szerzett többlet szakmai gyakorlati ideje került bemutatásra.
A 4. Értékelési részszempontban megajánlott 1 fő szakember:
Szakember neve: ____________________________
Ajánlattevővel való jogviszonyának megjelölése: ________________________________
A szakember gyakorlata:
A szerződésben (projektben) a szakember
A szerződés (projekt)
A szerződés
által
ellátott a 266/2013 (VII.11.) Korm.
megjelölése,
(projekt) kezdő és
rendelet 1. melléklet I.2 rész – a
amelyben a
befejező időpontja
Korm.rendelet melléklet D oszlopa –
szakember részt vett
(év, hónap-tól év,
szerinti építményvillamossági tervezési
hónap-ig)
feladatok bemutatása

Nyilatkozom, hogy ezen nyilatkozatban kizárólag az Ajánlati felhívás M4.) alkalmassági
követelménynek való megfelelés során bemutatandó szakember Építményvillamossági
tervezési szakterületen („V”) szerzett többlet szakmai gyakorlati ideje került bemutatásra.
A 5. Értékelési részszempontban megajánlott 1 fő szakember:
Szakember neve: ____________________________
Ajánlattevővel való jogviszonyának megjelölése: ________________________________
A szakember gyakorlata:
A szerződésben (projektben) a szakember
A szerződés (projekt)
A szerződés
által ellátott a 266/2013 (VII.11.) Korm.
megjelölése,
(projekt) kezdő és
rendelet 1. melléklet I.2 rész – a
amelyben a
befejező időpontja
Korm.rendelet melléklet D oszlopa –
szakember részt vett
(év, hónap-tól év,
szerinti
építményvillamossági tervezési
hónap-ig)
feladatok bemutatása

Nyilatkozom, hogy ezen nyilatkozatban kizárólag az Ajánlati felhívás M5.) alkalmassági
követelménynek való megfelelés során bemutatandó szakember „T” – Tartószerkezeti
tervezési szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlati ideje került bemutatásra.
Nyilatkozom továbbá, hogy nyertességünk esetén a megajánlott szakemberek a jelen
közbeszerzési eljárásban előírt, az adott pozíciónak (alkalmassági feltételnek) megfelelő
érvényes jogosultsággal, az adott pozícióhoz elvárt érvényes kamarai nyilvántartásbavétellel a szerződés megkötéséig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni
fog:
- 1 fő - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti Építészeti
tervezési területen „É”- építészeti tervezői szakterületi tervezés végzésére szóló
kamarai tervezői jogosultsággal;
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-

1 fő – a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti Szakági
műszaki tervezési területen „G” - építmények gépészeti tervezői szakterületi
tervezés végzésére szóló kamarai tervezői jogosultsággal;

-

1 fő - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti Szakági
műszaki tervezési területen „V” – építményvillamossági tervezői szakterületi
tervezés végzésére szóló kamarai tervezői jogosultsággal;

-

1 fő - a 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2/A. § szerinti „T” Tartószerkezeti
tervezői szakterületi tervezés végzésére szóló kamarai tervezői jogosultsággal.

Nyilatkozom továbbá, hogy tudomásul veszem, hogy a fenti jogosultságú szakemberek hiánya
az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése
alapján.
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2. sz. melléklet a KD-hoz

NYILATKOZATMINTÁK
1. sz. minta
(az ajánlat részeként benyújtandó)
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa
I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőre vonatkozó információk
Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió
Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra
kerül, feltéve, hogy az elektronikus ESPD-szolgáltatást3 használták az egységes európai
közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett
vonatkozó hirdetmény4 hivatkozási adatai:

A Hivatalos Lap S sorozatának száma [
], dátum [2018.
], [--] oldal,
a hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban: [2][0][1][8]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az
ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely
lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.
Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük,
hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás
egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [....]
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett
elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum
létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell
kitöltenie.
A beszerző azonosítása5
Válasz:
Név:
Melyik beszerzést érinti?

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Válasz:

3

A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők,
a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére.
4
Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, vagy Szerződésről szóló hirdetmény.
Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes tájékoztató, Szerződésről szóló
hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény
5
A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden
résztvevő beszerző nevét.
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A közbeszerzés megnevezése vagy rövid
ismertetése6:

Tervezési szerződés az Indiaház és
Madárröpde létesítéséhez a Nyíregyházi
Állatpark területén

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő által az aktához rendelt
hivatkozási szám (adott esetben)7:
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb
információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.
II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk
A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Azonosítás:
Név:
Uniós adószám (HÉA-azonosító szám), adott
esetben:
Ha nincs uniós adószám (HÉA-azonosító
szám), kérjük egyéb nemzeti azonosító szám
feltüntetését, adott esetben, ha szükséges.
Postai cím:
Kapcsolattartó személy vagy személyek8:
Telefon:
E-mail cím:
Internetcím (adott esetben):

Válasz:
[]
[]

[......]
[......]
[......]
[......]
[......]

Általános információ:

Válasz:

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy
középvállalkozás9?
Csak ha a közbeszerzés fenntartott10:

[ ] Igen

[ ] Nem

A gazdasági szereplő védett műhely, szociális [ ] Igen
vállalkozás11 vagy védett munkahelyteremtési programok keretében fogja
teljesíteni a szerződést?
Ha igen,

[ ] Nem

[]

6

Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját.
Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját.
8
Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges.
9
Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az
információ csak statisztikai célból szükséges.
Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem
haladja meg a 2 millió eurót.
Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem
haladja meg a 10 millió eurót;
Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek
éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.
10
Lásd a szerződésről szóló hirdetmény III.1.5. pontját.
11
Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése.
7
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mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos
helyzetű munkavállalók százalékos aránya?

[...]

Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az
[....]
érintett munkavállalók a fogyatékossággal élő
vagy hátrányos helyzetű munkavállalók mely
kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak.
Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e
az elismert (minősített) gazdasági szereplők
[ ] Igen
[ ] Nem
hivatalos jegyzékében, vagy rendelkezik-e
azzal egyenértékű igazolással (pl. nemzeti
[ ] Nem alkalmazható
(elő)minősítési rendszer keretében)?
Ha igen:
Kérjük, válaszolja meg e szakasz további
részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben
releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben
töltse ki az V. részt, valamint
mindenképpen töltse ki és írja alá a VI.
részt.
a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék
vagy az igazolás nevét és a vonatkozó
nyilvántartási vagy igazolási számot:
b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy
tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük,
tüntesse fel:

c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat,
amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul,
és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért
minősítést12:
d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt
kiválasztási szempontra kiterjed?
Ha nem:

a) [......]

b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai):
[......][......][......][......]
c) [......]

d) [ ] Igen

[ ] Nem

ha a vonatkozó hirdetmény vagy
közbeszerzési dokumentumok ezt előírják:
e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a e) [ ] Igen
társadalombiztosítási járulékok és adók
megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az

[ ] Nem

Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG
akkor töltse ki a hiányzó információt a IV.
rész A., B., C. vagy D. szakaszában az
esettől függően,

12

A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek.
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információt, amely lehetővé teszi az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül
beszerezze azt bármely tagország díjmentesen
hozzáférhető nemzeti adatbázisából?
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai):
[......][......][......][......]
Válasz:

Részvétel formája:
A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz
[ ] Igen
[ ] Nem
részt a közbeszerzési eljárásban?13
Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési
dokumentum formanyomtatványt nyújtson be.
Ha igen:
a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő
a): [......]
csoportban betöltött szerepét (vezető,
specifikus feladatokért felelős, ...):
b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági
b): [......]
szereplők a közbeszerzési eljárásban együtt
részt vevő csoport tagjai:
c) Adott esetben a részt vevő csoport neve:
c): [......]
Részek
Válasz:
Adott esetben annak a résznek (azoknak a
[]
részeknek) a feltüntetése, amelyekre a
gazdasági szereplő pályázni kíván:
B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban
jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:
Képviselet, ha van:
Teljes név;
a születési idő és hely, ha szükséges:
Beosztás/milyen minőségben jár el:
Postai cím:
Telefon:
E-mail cím:
Amennyiben szükséges, részletezze a
képviseletre vonatkozó információkat (a
képviselet formája, köre, célja stb.):

13

Válasz:
[......];
[......]
[......]
[......]
[......]
[......]
[......]

Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként.
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C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ
INFORMÁCIÓK
Igénybevétel:
Válasz:
Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási [ ]Igen
kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V.
részben feltüntetett kritériumoknak és
szabályoknak való megfelelés során a
gazdasági szereplő igénybe veszi-e más
szervezetek kapacitásait?

[ ]Nem

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai
közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III.
részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által
aláírva.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy
műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő
vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra
irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket,
akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.
Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez
releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott
információkat is14.
D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem
veszi igénybe
(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.)
Alvállalkozás:
Válasz:
Szándékozik-e a gazdasági szereplő a
[ ]Igen
[ ]Nem
szerződés bármely részét alvállalkozásba adni
harmadik félnek?
Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük,
sorolja fel a javasolt alvállalkozókat:
[...]
Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az
információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A.
és B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra
(alvállalkozói kategóriára) nézve.

14

Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont.
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III. rész: Kizárási okok
A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK
A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:
1. Bűnszervezetben való részvétel15;
2. Korrupció16;
3. Csalás17;
4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény18;
5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása19;
6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái20
Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében
foglalt okokat végrehajtó nemzeti
rendelkezések szerinti büntetőeljárásban
hozott ítéletekkel kapcsolatos okok:
Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt
vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető
vagy felügyelő testületének tagját, illetve az
e testületek képviseletére, az azokban való
döntéshozatalra vagy azok kontrolljára
vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent
felsorolt okok valamelyikéért olyan
ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel
ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül
meghatározott kizárás időtartama továbbra is
alkalmazandó?
Amennyiben igen, kérjük,22 adja meg a
következő információkat:
a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1-6.
pontok közül melyik érintett, valamint az
ítélet okát (okait),
b) Határozza meg az elítélt személyét [ ];
c) Amennyiben az ítélet közvetlenül
megállapítja:

Válasz:

[ ] Igen

[ ] Nem

Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat: (internetcím, a kibocsátó
hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos
hivatkozási adatai):
[......][......][......][......]21

a) Dátum: [ ],
Pont(ok): [ ],
Ok(ok): [ ]
b) [......]
c) A kizárási időszak hossza [......] és az érintett
pont(ok) [ ]
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő

15

A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2.
cikkében meghatározottak szerint.
16
Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL
C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló
2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában
foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is.
17
Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.)
18
A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében
meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást,
bűnsegélyt vagy kísérletet.
19
A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október
26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint.
20
Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi
kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében
meghatározottak szerint.
21
Kérjük, szükség szerint ismételje.
22
Kérjük, szükség szerint ismételje.
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információkat: (internetcím, a kibocsátó
hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos
hivatkozási adatai):
[......][......][......][......]23
Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő [ ] Igen
[ ] Nem
olyan intézkedéseket, amelyek a releváns
kizárási okok ellenére igazolják
megbízhatóságát24 (Öntisztázás)?
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket [......]
az intézkedéseket25:
B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE
VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK
Adó vagy társadalombiztosítási járulék
Válasz:
fizetése:
Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes
[ ] Igen
kötelezettségét az adók és
társadalombiztosítási járulékok
megfizetése tekintetében, mind a székhelye
szerinti országban, mind pedig az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a
székhely szerinti országtól?

Ha nem, akkor kérjük, adja meg a
következő információkat:
a) Érintett ország vagy tagállam
b) Mi az érintett összeg?
c) A kötelezettségszegés megállapításának
módja:
1) Bírósági vagy közigazgatási határozat:
- Ez a határozat jogerős és végrehajtható?
- Kérjük, adja meg az ítélet vagy a
határozat dátumát.
- Ítélet esetén, amennyiben erről
közvetlenül rendelkezik, a kizárási
időtartam hossza:
2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze:
d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő
kötelezettségeit oly módon, hogy az

[ ] Nem

Adók

Társadalombiztosítási
hozzájárulás

a) [......]

a) [......]

b) [......]

b) [......]

c1) [ ] Igen
[ ] Igen
[......]

[ ] Nem
[ ] Nem

[......]

c2) [ ] Igen
d) [ ] Igen

23

c1) [ ] Igen
[ ] Igen
[......]

[ ] Nem
[ ] Nem

[......]

[ ] Nem
[ ] Nem

c2) [ ] Igen
d) [ ] Igen

[ ] Nem
[ ] Nem

Kérjük, szükség szerint ismételje.
A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban.
25
Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus) a magyarázatnak tükröznie kell e megtett
intézkedések megfelelőségét.
24
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esedékes adókat, társadalombiztosítási
járulékokat és az esetleges kamatokat és
bírságokat megfizette, vagy ezek
megfizetésére kötelezettséget vállalt?
Ha az adók vagy társadalombiztosítási
járulékok befizetésére vonatkozó
dokumentáció elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:

Ha igen, kérjük,
részletezze:
[......]

Ha igen, kérjük,
részletezze:
[......]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):26
[......][......][......]

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI
KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK27
Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő
kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési
dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy,
hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát
takarhat.
Esetleges fizetésképtelenség,
összeférhetetlenség vagy szakmai
kötelességszegés
A gazdasági szereplő tudomása szerint
megszegte-e kötelezettségeit a
környezetvédelmi, a szociális és a
munkajog terén28?

Válasz:

[ ] Igen

[ ] Nem

Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan
intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére
igazolják megbízhatóságát (Öntisztázás)?
[ ] Igen

[ ] Nem

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket:
[......]
A gazdasági szereplő a következő helyzetek [ ] Igen
[ ] Nem
bármelyikében van-e:
a) Csődeljárás, vagy
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy
felszámolási eljárás alatt áll, vagy
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött,
vagy
d) A nemzeti törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás következtében
bármely hasonló helyzetben van29, vagy
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli,

26

Kérjük, szükség szerint ismételje.
Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését.
28
E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014/24/EU
irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint
29
Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.
27
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vagy
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette?
Ha igen:
Kérjük, részletezze:
Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt
mégis képes lesz az alkalmazandó nemzeti
szabályokat és üzletfolytonossági
intézkedéseket figyelembe véve a szerződés
teljesítésére30.
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos
szakmai kötelességszegést31?
Ha igen, kérjük, részletezze:

Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny
torzítását célzó megállapodást más
gazdasági szereplőkkel?
Ha igen, kérjük, részletezze:

[......]
[......]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[......][......][......]
[ ] Igen

[ ] Nem

[......]
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
intézkedéseket?
[ ] Igen
[ ] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket:
[......]
[ ] Igen
[ ] Nem

[...]
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
intézkedéseket?
[ ] Igen
[ ] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket:
[......]
[ ] Igen
[ ] Nem

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek
bármilyen összeférhetetlenségről32 a
közbeszerzési eljárásban való részvételéből
fakadóan?
Ha igen, kérjük, részletezze:
[...]
[ ] Igen
Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy
valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás
tanácsadást az ajánlatkérő szervnek vagy a
közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy részt
30

[ ] Nem

Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)-f) pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását
a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés
teljesítésére.
31
Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait.
32
A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint.
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vett-e más módon a közbeszerzési eljárás
előkészítésében?
Ha igen, kérjük, részletezze:
[...]
Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely [ ] Igen
[ ] Nem
korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy
ajánlatkérő szervvel kötött korábbi
szerződés vagy korábbi koncessziós
szerződés lejárat előtti megszüntetését
vagy az említett korábbi szerződéshez
kapcsolódó kártérítési követelést vagy egyéb
hasonló szankciókat?
Ha igen, kérjük, részletezze:
[...]
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
intézkedéseket?

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a
következőket?
a) A kizárási okok fenn nem állásának,
illetve a kiválasztási kritériumok
teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges
információk szolgáltatása során nem tett
hamis nyilatkozatot,
b) Nem tartott vissza ilyen információt,
c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő
iratokat, és
d) Nem kísérelte meg jogtalanul
befolyásolni az ajánlatkérő szerv vagy a
közszolgáltató ajánlatkérő
döntéshozatali folyamatát, vagy olyan
bizalmas információkat megszerezni,
amelyek jogtalan előnyöket
biztosítanának számára a közbeszerzési
eljárásban, vagy gondatlanságból olyan
félrevezető információkat szolgáltatni,
amelyek érdemben befolyásolhatják a
kizárásra, a kiválasztásra vagy az
odaítélésre vonatkozó döntéseket.

[ ] Igen
[ ] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket:
[......]
[ ] Igen
[ ] Nem

D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A
KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI
JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK
Tisztán nemzeti kizárási okok

Válasz:
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Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok [ ] Igen
a tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket
a vonatkozó hirdetmény vagy a
közbeszerzési dokumentumok
meghatároznak?
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag)
alpontjában, illetve e), f), g), k), l), p) és q)
pontja szerinti kizáró okok.
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban megkívánt
dokumentáció elektronikus formában
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a
következő információkat:
Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási
okok fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő
öntisztázó intézkedéseket?
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket
az intézkedéseket:

33

[ ] Nem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[......][......][......]33
[ ] Igen

[......]

Kérjük, szükség szerint ismételje.
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[ ] Nem

IV. rész: Kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontokat illetően (α szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő
kijelenti a következőket:
IV.1. AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE
A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági
szereplő szorítkozhat a IV. rész α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely
további szakaszát ki kellene töltenie:
Minden előírt kiválasztási szempont
teljesítése
Megfelel az előírt kiválasztási
szempontoknak:

Válasz:
[ ] Igen

[ ] Nem

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia,
amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott
közbeszerzési dokumentumokban.
Alkalmasság szakmai tevékenység
végzésére
1) Be van jegyezve a letelepedés helye
szerinti tagállamának vonatkozó szakmai
vagy cégnyilvántartásába34:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

Válasz:
[...]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[......][......][......]

2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló
szerződéseknél:
A gazdasági szereplőnek meghatározott
engedéllyel kell- e rendelkeznie vagy
meghatározott szervezet tagjának kell-e
lennie ahhoz, hogy a gazdasági szereplő
letelepedési helye szerinti országban az
adott szolgáltatást nyújthassa?
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

[ ] Igen

[ ] Nem

Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és
jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezike ezzel:
[...]
[ ] Igen
[ ] Nem
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[......][......][......]

34

A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben
meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük.
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B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia,
amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott
közbeszerzési dokumentumokban.
Gazdasági és pénzügyi helyzet
1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves
árbevétele a vonatkozó hirdetményben
vagy a közbeszerzési dokumentumokban
előírt számú pénzügyi évben a következő:
És/Vagy
1b) A gazdasági szereplő átlagos éves
árbevétele a vonatkozó hirdetményben
vagy a közbeszerzési dokumentumokban
előírt számú évben a következő35:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
2a) A gazdasági szereplő éves
(„specifikus”) árbevétele a szerződés által
érintett üzleti területre vonatkozóan, a
vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott módon az előírt pénzügyi
évek tekintetében a következő:
És/Vagy
2b) A gazdasági szereplő átlagos éves
árbevétele a területen és a vonatkozó
hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban előírt számú évben a
következő36:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

Válasz:
év: [......]
év: [......]
év: [......]

árbevétel: [......]
árbevétel: [......]
árbevétel: [......]

(évek száma, átlagos árbevétel):
[......], [......] [...] pénznem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[......][......][......]
év: [......]
árbevétel: [......]
év: [......]
árbevétel: [......]
év: [......]
árbevétel: [......]

35
36

[...] pénznem
[...] pénznem
[...] pénznem

(évek száma, átlagos árbevétel):
[......], [......] [...] pénznem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[......][......][......]

3) Amennyiben az (általános vagy
specifikus) árbevételre vonatkozó
információ nem áll rendelkezésre a kért
időszak egészére vonatkozóan, kérjük, adja
meg a gazdasági szereplő létrejöttének

[...] pénznem
[...] pénznem
[...] pénznem

[......]

Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.
Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.
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dátumát vagy azt az időpontot, amikor
megkezdte üzleti tevékenységét:
4) A vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott pénzügyi mutatók37
tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti,
hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i)
a következő(k):
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
5) Szakmai felelősségbiztosításának
biztosítási összege a következő:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

(az előírt mutató azonosítása - x és y38 aránya és az érték): [......], [......]39

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[......][......][......]
[......], [......] [...] pénznem
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[......][......][......]
[......]

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy
pénzügyi követelmények tekintetében,
amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy
a közbeszerzési dokumentumokban
meghatároztak, a gazdasági szereplő
kijelenti a következőket:
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
közbeszerzési dokumentumokban
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
esetlegesen meghatározott vonatkozó
[......][......][......]
dokumentáció elektronikus formában
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a
következő információkat:
C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia,
amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott
közbeszerzési dokumentumokban.
Technikai és szakmai alkalmasság
1a) Csak építési beruházásra vonatkozó
közbeszerzési szerződések esetében:

Válasz:
Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó
hirdetmény vagy a közbeszerzési
dokumentumok határozzák meg):
[...]

37

Pl. az eszközök és a források aránya.
Pl. az eszközök és a források aránya.
39
Kérjük, szükség szerint ismételje.
38
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A referencia-időszak folyamán40 a
gazdasági szereplő a meghatározott típusú
munkákból a következőket végezte:
Ha a legfontosabb munkák megfelelő
elvégzésére és eredményére vonatkozó
dokumentáció elektronikus formában
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a
következő információkat:
1b) Csak árubeszerzésre és
szolgáltatásnyújtásra irányuló
közbeszerzési szerződések esetében:

Munkák: [......]

A referencia-időszak folyamán41 a
gazdasági szereplő a meghatározott
típusokon belül a következő főbb
szállításokat végezte, vagy a következő
főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A lista
elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az
összegeket, a dátumokat és a közületi vagy
magánmegrendelőket42:
2) A gazdasági szereplő a következő
szakembereket vagy műszaki
szervezeteket43 veheti igénybe, különös
tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős
szakemberekre vagy szervezetekre:

Leírás

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[......][......][......]

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó
hirdetmény vagy a közbeszerzési
dokumentumok határozzák meg):
[...]
összegek dátumok megrendelők

[......]

[......]
Építési beruházásra vonatkozó
közbeszerzési szerződések esetében a
gazdasági szereplő a következő
szakembereket vagy műszaki szervezeteket
veheti igénybe a munka elvégzéséhez:
3) A gazdasági szereplő a minőség
biztosítása érdekében a következő
műszaki hátteret veszi igénybe, valamint
tanulmányi és kutatási létesítményei a
következők:
4) A gazdasági szereplő a következő
ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési
rendszereket tudja alkalmazni a szerződés
teljesítése során:
5) Összetett leszállítandó termékek vagy
teljesítendő szolgáltatások, vagy -

[.....]

[......]

40

Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi tapasztalatot.
Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi tapasztalatot.
42
Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a magánmegrendelőket az érintett
szállítások vagy szolgáltatások tekintetében.
43
Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz,
ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai
közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni.
41
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rendkívüli esetben - különleges célra
szolgáló termékek vagy szolgáltatások
esetében:
A gazdasági szereplő lehetővé teszi
termelési vagy műszaki kapacitásaira, és
amennyiben szükséges, a rendelkezésére
álló tanulmányi és kutatási eszközökre és
minőségellenőrzési intézkedéseire
vonatkozó vizsgálatok44 elvégzését.
6) A következő iskolai végzettséggel és
szakképzettséggel rendelkeznek:
a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó,
és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban foglalt
követelményektől függően)
b) Annak vezetői személyzete:
7) A gazdasági szereplő a következő
környezetvédelmi intézkedéseket tudja
alkalmazni a szerződés teljesítése során:
8) A gazdasági szereplő éves átlagos
statisztikai állományi-létszáma és vezetői
létszáma az utolsó három évre vonatkozóan
a következő volt:

[ ] Igen

[ ] Nem

a) [......]

b) [......]
[......]

Év, éves átlagos statisztikai állományi-létszám:
[......],[......],
[......],[......],
[......],[......],
Év, vezetői létszám:
[......],[......],
[......],[......],
[......],[......],

9) A következő eszközök, berendezések
vagy műszaki felszerelések fognak a
gazdasági szereplő rendelkezésére állni a
szerződés teljesítéséhez:
10) A gazdasági szereplő a szerződés
következő részére (azaz százalékára)
nézve kíván esetleg harmadik féllel
szerződést kötni45:
11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési
szerződés esetében:

[......]

A gazdasági szereplő szállítani fogja a
leszállítandó termékekre vonatkozó
mintákat, leírásokat vagy fényképeket,

[ ] Igen

[......]

44

[ ] Nem

A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy - amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja - nevében a szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy
erre illetékes hivatalos szerve végezheti el.
45
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói szerződést köt, és
az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön
egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát.
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amelyeket nem kell hitelességi
tanúsítványnak kísérnie;
Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá [ ] Igen
[ ] Nem
kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani
az előírt hitelességi igazolásokat.
Ha a vonatkozó információ elektronikusan (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
elérhető, kérjük, adja meg a következő
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
információkat:
[......][......][......]
12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési
szerződés esetében:
Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági
szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a
hatáskörrel rendelkezőként elismert
hivatalos minőségellenőrző intézetek vagy
hivatalok által kiállított bizonyítványokat,
amelyek műszaki leírásokra vagy
szabványokra való egyértelmű hivatkozással
igazolják a termékek megfelelőségét?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg
ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb
bizonyítási eszközök bocsáthatók
rendelkezésre:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

[ ] Igen

[ ] Nem

[...]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[......][......][......]

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI
SZABVÁNYOK
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia,
amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési
szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó
hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Minőségbiztosítási rendszerek és
Válasz:
környezetvédelmi vezetési szabványok
Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő
[ ] Igen
olyan, független testület által kiállított
igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági
szereplő egyes meghatározott
minőségbiztosítási szabványoknak
megfelel, ideértve a fogyatékossággal élők
számára biztosított hozzáférésére vonatkozó
szabványokat is?
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[ ] Nem

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg
[......] [......]
ennek okát, valamint azt, hogy milyen
egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók
rendelkezésre a minőségbiztosítási rendszert
illetően:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
elérhető, kérjük, adja meg a következő
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
információkat:
[......][......][......]
Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő
[ ] Igen [ ] Nem
olyan, független testület által kiállított
igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági
szereplő az előírt környezetvédelmi
vezetési rendszereknek vagy
szabványoknak megfelel?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg
ennek okát, valamint azt, hogy milyen
[......] [......]
egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók
rendelkezésre a környezetvédelmi vezetési
rendszereket vagy szabványokat illetően:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
elérhető, kérjük, adja meg a következő
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
információkat:
[......][......][......]
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V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy
a párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának
csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy
szabályokat. Ez az információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb
igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó
hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban
található.
Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség
esetében:
A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:
A számok csökkentése
Válasz:
A gazdasági szereplő a következő módon
[....]
felel meg a részvételre jelentkezők
számának csökkentésére alkalmazandó
objektív és megkülönböztetésmentes
szempontoknak vagy szabályoknak:
Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy [ ] Igen
[ ] Nem46
egyéb igazolások szükségesek, kérjük,
tüntesse fel mindegyikre nézve, hogy a
gazdasági szereplő rendelkezik-e a
megkívánt dokumentumokkal:
Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
valamelyike elektronikus formában
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
47
rendelkezésre áll , kérjük, hogy
mindegyikre nézve adja meg a következő
[......][......][......]48
információkat:

46

Kérjük, szükség szerint ismételje.
Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz.
48
Kérjük, szükség szerint ismételje.
47
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VI. rész: Záró nyilatkozat
Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy
a fenti II-V. részben megadott információk pontosak és helytállóak.
Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat
kérésre képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:
a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy
egy bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve
közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz49, vagy
b) Legkésőbb 2018. október 18-án50 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció.
Alulírott(ak) [név] hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a megfelelő
rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a …………………….. azonosító számú, az Európai
Unió Hivatalos Lapjában 2018/S …….. számon közzétett hirdetmény céljára megadott
információkat igazoló dokumentumokhoz.
Keltezés, hely, és – ahol megkívánt vagy szükséges – aláírás(ok): [......]

49

Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos
hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez
csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.
50
A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően.
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a gazdasági szereplő olyan nyilatkozata,
amely a hatóságok vagy harmadik felek által kibocsátott igazolásokat helyettesíti előzetes
bizonyítékként. A 2014/24/EU irányelv 59. cikkében foglaltak szerint ebben a gazdasági szereplő
hivatalosan kinyilvánítja, hogy nincs azon helyzetek egyikében sem, amelyek miatt a gazdasági
szereplőket ki kell, illetve ki lehet zárni; hogy megfelel a vonatkozó kiválasztási szempontoknak,
és adott esetben megfelel az objektív szabályoknak és kritériumoknak, amelyeket a részvételre
felhívandó, alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának korlátozása céljából
határoztak meg. Célja a kizárási és a kiválasztási kritériumokhoz kapcsolódó jelentős számú
igazolás, illetve egyéb dokumentum benyújtásának kötelezettségéből eredő adminisztratív terhek
csökkentése.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a gazdasági szereplők
feladatát megkönnyítendő a tagállamok útmutatót bocsáthatnak ki az egységes európai
közbeszerzési dokumentum használatáról, például jelezve, hogy a nemzeti jog mely
rendelkezései relevánsak a III. rész A. szakaszára51 vonatkozóan, hogy az elismert gazdasági
szereplők hivatalos jegyzéke vagy azzal egyenértékű igazolás esetleg nem létezik, vagy ilyet nem
bocsátanak ki egy adott tagállamban, vagy pontosítva, hogy mely hivatkozásokat és
információkat kell megadni ahhoz, hogy az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató
ajánlatkérők elektronikusan hozzáférjenek egy adott igazoláshoz.
Egy adott közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítése során az ajánlatkérő
szerveknek és a közszolgáltató ajánlatkérőknek az eljárást megindító felhívásban, az eljárást
megindító felhívásban hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban vagy a szándék
megerősítésére vonatkozó felhívásban jelezniük kell, hogy mely információkat fogják bekérni a
gazdasági szereplőktől, beleértve annak egyértelmű kijelentését, hogy a II. és III. részben
meghatározott információt52 meg kell adni vagy nem kell megadni azon alvállalkozók
tekintetében, amelyek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe53. Azáltal is
megkönnyíthetik a gazdasági szereplők feladatát, hogy ezt az információt közvetlenül az
egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus változatában jelzik, például az ESPDszolgáltatás
felhasználásával
(https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ecertis2/resources/espd/index.html54), amelyet a Bizottság szervezeti egységei
díjmentesen fognak az ajánlatkérő szervezetek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági
szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére bocsátani.
A nyílt eljárások esetében az ajánlat, továbbá meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás,
versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében a részvételi kérelem mellett a gazdasági
szereplőknek be kell nyújtaniuk a kért információk megadásával kitöltött egységes európai
közbeszerzési dokumentumot is.55 A keretmegállapodásokon alapuló egyes szerződések
51

Például hogy annak a gazdasági szereplőnek, akit elítéltek a nemzeti büntető törvénykönyv x, y és z cikke alapján, erről nyilatkoznia kell a
bűnszervezetben vagy pénzmosásban való részvételért kapott ítélettel kapcsolatos információ kitöltése során...
52
Kizárási okokra vonatkozó információ.
53
Lásd a 2014/24/EU irányelv 71. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését, és a 2014/25/EU irányelv 88. cikke (5) bekezdésének harmadik
albekezdését
54
Ez a fejlesztés alatt álló előzetes verzió linkje. Amikor rendelkezésre áll a teljes kész verzió, annak linkje kerül feltüntetésre, vagy egyéb módon
elérhető lesz.
55
Összetettebb a helyzet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások tekintetében, amelyekről a 2014/24/EU irányelv 32. cikke és a 2014/25/EU
irányelv 50. cikke rendelkezik, mivel e rendelkezések igen eltérő valós helyzetekre vonatkoznak.
Egységes európai közbeszerzési dokumentum bekérése szükségtelen adminisztratív terhet jelentene, vagy egyéb tekintetben nem lenne
helyénvaló 1) ahol csak egy, előre meghatározott résztvevő lehetséges (a két irányelvet tekintve, a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2)
bekezdésének b) pontja, (3) bekezdésének b) és d) pontja, valamint (5) bekezdése, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének c), e), f) és i)
pontja), és 2) a sürgősségi helyzetből adódóan (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének c) pontja, illetve a 2014/25/EU irányelv 50.
cikkének d) és h) pontja) vagy árutőzsdén jegyzett és vásárolt áruk esetében az ügylet egyéni sajátosságai miatt (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke
(3) bekezdésének c) pontja és a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének g) pontja).
Másrészt az egységes európai közbeszerzési dokumentum teljes körűen szerepet játszana és azt be kellene kérni a fennmaradó esetekben,
amelyekre az jellemző, hogy egynél több a lehetséges résztvevő, nincs sürgősségi helyzet, és az ügylethez nem kötődnek egyéni sajátosságok;
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kivételével az eljárás nyerteséül kiválasztott ajánlattevőnek be kell nyújtania a naprakész
igazolásokat és kiegészítő dokumentumokat.
A tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató
ajánlatkérőkre hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot olyan közbeszerzési eljárások részeként is, amelyek nem, vagy
nem teljesen tartoznak a 2014/24/EU vagy a 2014/25/EU irányelv hatálya alá, például a
vonatkozó értékhatár alatti beszerzéseknél, vagy a szociális és egyéb meghatározott
szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályok hatálya alá tartozó beszerzéseknél (a
továbbiakban: az enyhébb szabályozás)56. Hasonlóképpen a tagállamok szabályozhatják, vagy
az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre hagyhatják annak eldöntését, hogy
használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot koncessziós szerződések
odaítélésével kapcsolatban is, attól függetlenül, hogy azok a 2014/23/EU irányelv57 hatálya alá
tartoznak-e.
Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő az eljárás során bármikor
felkérheti bármelyik ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az összes kért igazolást és kiegészítő
dokumentumot, vagy azok egy részét, amennyiben ez az eljárás megfelelő lefolytatásához
szükséges.
A gazdasági szereplő kizárható a közbeszerzési eljárásból, vagy ellene a nemzeti jognak
megfelelően vád emelhető, ha az egységes európai közbeszerzési dokumentumban vagy –
általánosabban – a kizárási okok fenn nem állásának és a kiválasztási kritériumok teljesülésének
ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során hamis nyilatkozatot tett, információkat
tartott vissza, vagy nem tudja bemutatni a megkívánt kiegészítő dokumentumokat.
A gazdasági szereplők később is felhasználhatják azt az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban megadott információt, amelyet egy korábbi közbeszerzési eljárásban már
megadtak, amennyiben az információ továbbra is helytálló és releváns. Ennek a legkönnyebb
módja, az információ beillesztése az új egységes európai közbeszerzési dokumentumba a
megfelelő funkciókkal, amelyek e célra rendelkezésre állnak a fent említett elektronikus ESDP
szolgáltatásban. Természetesen lehetőség lesz az információ ismételt felhasználására a másolás
és beillesztés más formáinak segítségével is, például a gazdasági szereplő informatikai
berendezésein (PC-n, táblagépen, szerveren ...) tárolt információ felhasználásával.
A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően az
egységes európai közbeszerzési dokumentum kizárólag elektronikus formában fog rendelkezésre
állni, azonban ez legkésőbb 2018. április 18-ig halasztható58. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb 2018.
április 18-ig az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak mind elektronikus, mind pedig
papíralapú változatai felhasználhatók. Az említett ESPD-szolgáltatás minden esetben lehetővé
teszi a gazdasági szereplők számára, hogy elektronikusan töltsék ki az egységes európai
közbeszerzési dokumentumukat, lehetővé téve számukra a felkínált lehetőségek minden
előnyének kiaknázását (nem utolsósorban az információ újrafelhasználását). Olyan
közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az elektronikus kommunikációt elhalasztották (amely
legkésőbb 2018. április 18-ig szintén lehetséges), az ESPD-szolgáltatás lehetővé teszi a
gazdasági szereplők számára elektronikusan kitöltött egységes európai közbeszerzési
dokumentumuk kinyomtatását papíralapú dokumentumként, amelyet azután az elektronikus

ez érvényesül a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének a) pontja, (3) bekezdésének a) pontja és (4) bekezdése, valamint a 2014/25/EU
irányelv 50. cikkének a), b) és j) pontja tekintetében.
56
A 2014/24/EU irányelv 74–77. cikke, és a 2014/25/EU irányelv 91–94. cikke.
57
Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28., 1. o.).
58
Lásd a 2014/24/EU irányelv 90. cikkének (3) bekezdését.
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kommunikációtól eltérő módon eljuttathatnak az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőnek59.
Az előzőkben említetteknek megfelelően az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban a gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy a vonatkozó kizárási okok
nem állnak fenn, hogy az adott kiválasztási kritériumoknak megfelel, valamint kötelezettséget
vállal arra, hogy megadja az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által kért
releváns információkat.
Amennyiben a közbeszerzések részekre vannak bontva, és a kiválasztási szempontok60
részenként változnak, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot mindegyik részre
vonatkozóan ki kell tölteni (vagy a részek olyan csoportjára, amelyekre ugyanazon kiválasztási
szempontok vonatkoznak).
A nyilatkozatnak emellett tartalmaznia kell, hogy a kiegészítő iratok61 kiállításáért melyik
hatóság vagy harmadik fél a felelős, továbbá tartalmaznia kell a gazdasági szereplő arra
vonatkozó hivatalos nyilatkozatát, hogy kérésre haladéktalanul be tudja mutatni az említett
kiegészítő iratokat.
Az ajánlatkérő szervek vagy közszolgáltató ajánlatkérők dönthetnek úgy, vagy a
tagállamok előírhatják62 számukra, hogy a kiválasztási szempontokról előírt információt
egyetlen kérdésre korlátozzák arra vonatkozóan, hogy a gazdasági szereplők megfelelnek-e az
előírt kiválasztási szempontoknak, igen vagy nem. Bár ezt további információ és/vagy
dokumentáció bekérése követheti, körültekintően el kell kerülni azt, hogy túlzott adminisztratív
terheket rójanak a gazdasági szereplőkre azáltal, hogy egy adott közbeszerzési eljárásban minden
résztvevőtől szisztematikusan bekérik a tanúsítványokat vagy egyéb igazolásokat, illetve az
olyan gyakorlatot, amelynek során megkülönböztető módon azonosítják be azokat a gazdasági
szereplőket, amelyektől ilyen dokumentációt kérnek.
Az ajánlatkérő szervek és a közszolgáltató ajánlatkérők azon kötelezettsége, hogy az
érintett dokumentációt bármely tagállamban közvetlenül a díjmentes nemzeti adatbázishoz
történő hozzáféréssel szerezzék be, akkor is fennáll, amikor a kiválasztási szempontokra
kezdetben bekért információ az igen vagy nem válaszra szorítkozott. Ha ilyen elektronikus
dokumentációt kérnek, akkor a gazdasági szereplők az érintett dokumentáció beszerzéséhez
szükséges információt a kiválasztási szempontok ellenőrzésekor fogják megadni az ajánlatkérő
szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, nem pedig közvetlenül az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban.
Amennyiben a szükséges információ (például erkölcsi bizonyítvány) elektronikus úton
elérhető az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, a gazdasági szereplő
annak érdekében, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő hozzáférjen
ezekhez az információkhoz, közölheti az információ elérési útját (meg kell adnia az adatbázis
nevét, internetcímét, a keresett adat nyilvántartási számát stb.). Ennek közlésével a gazdasági
szereplő hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a
személyes adatok feldolgozásáról szóló 95/46/EK irányelvet63 végrehajtó nemzeti
szabályoknak megfelelően hozzáférjen a vonatkozó dokumentumokhoz és különösen egyes
59

Pdf fájlként is el tudják készíteni egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, amely elektronikus úton mellékletként elküldhető. Ahhoz,
hogy a gazdasági szereplők a későbbiekben újra fel tudják használni az információt, a kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot
megfelelő elektronikus formában kell elmenteniük (mint pl. .xml).
60
Ez az eset lehetséges a legkisebb előírt árbevételnél, amelyet ilyen esetekben az egyes részek legnagyobb becsült értékének függvényében kell
megállapítani.
61
Kivéve, ha az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők jelezték, hogy a követelmények teljesítéséről az első alkalommal elegendő
az általános információ („igen”/„nem”). Erről a lehetőségről a további magyarázatot lásd lent.
62
Az ilyen előírások lehetnek általános jellegűek, vagy szorítkozhatnak csak bizonyos helyzetekre, pl. csak nyílt eljárásoknál, vagy kétszakaszos
eljárásoknál csak akkor, amikor minden részvételre jelentkezőt felhívnak a részvételre.
63
Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).
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különleges adatokat, például bűncselekményekre, büntetőítéletekre vagy biztonsági
intézkedésekre vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumokhoz.
A 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 64. cikkével összhangban az
elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékébe felvett vagy közjogi vagy magánjogi
szervezetek által kiállított vonatkozó tanúsítványokkal rendelkező gazdasági szereplő a III–V.
részben kért adatok vonatkozásában benyújthatja az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőnek a hivatalos jegyzékbe való felvételről az illetékes hatóság által kiadott igazolást,
vagy az illetékes tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítványt.
Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt és a kiválasztási szempontok
teljesítéséhez nem veszi igénybe más szervezetek kapacitásait, egy egységes európai
közbeszerzési dokumentumot kell kitöltenie.
Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt, de a kiválasztási szempontok
teljesítéséhez más szervezet vagy szervezetek kapacitásait veszi igénybe, biztosítania kell, hogy
az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a gazdasági szereplő egységes európai
közbeszerzési dokumentuma mellett kézhez kapjon egy külön egységes európai közbeszerzési
dokumentumot is, amely minden egyes igénybe vett szervezet vonatkozásában tartalmazza a
releváns információkat64.
Végül, amennyiben a közbeszerzési eljárásban gazdasági szereplők egy csoportja – adott
esetben ideiglenes társulás keretében – együttesen vesz részt, a II–V. részben foglalt információk
tekintetében minden egyes részt vevő gazdasági szereplőnek külön egységes európai
közbeszerzési dokumentumot kell benyújtania.
Minden olyan esetben, amikor a gazdasági szereplő igazgatói, vezetői vagy felügyelői
testületének egynél több tagja van, illetve e testületek képviseletére, az azokban való
döntéshozatalra, vagy annak kontrolljára vonatkozó jogkörrel egynél több személy rendelkezik,
lehetséges, hogy mindegyiküknek alá kell írnia ugyanazon egységes európai közbeszerzési
dokumentumot a nemzeti szabályoktól függően, beleértve az adatvédelemre vonatkozó
szabályokat.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum aláírását (aláírásait) illetően felhívjuk
a figyelmet, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon előfordulhat, hogy nem
szükséges aláírás, amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentumot egy
dokumentum csomag részeként küldik el, amelynek hitelességét és sértetlenségét a küldés
módjánál megkövetelt aláírás(ok) biztosítja (biztosítják)65.
Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió
Hivatalos Lapjában tették közzé, a I. részben előírt információ automatikusan megjelenik,
feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes
európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez.
Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az
ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt,
amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági
szereplőnek kell kitöltenie.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a következő részekből és szakaszokból áll:
64

Lásd a II. rész C. szakaszát.
Például, ha az ajánlatot és az azt kísérő egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyílt eljárásban olyan e-mail útján küldik el, amely a
szükséges típusú elektronikus aláírással van ellátva, akkor előfordulhat, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon további
aláírás(ok) nem szükséges(ek). Az is lehetséges, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon elektronikus aláírás sem szükséges,
amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus közbeszerzési platformba van illesztve, és a platform használatához
elektronikus hitelesítésre van szükség.
65
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–
–
–

–

–
–

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőre vonatkozó információk
II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk
III. rész: Kizárási okok:
–
A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok (a 2014/24/EU
irányelv 57. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk kötelező. A
2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk az
ajánlatkérő szervek számára is kötelező, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők,
amelyek nem ajánlatkérő szervek, dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák ezeket a
kizárási szempontokat).
–
B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó
kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok (jogerős és kötelező határozat
esetén alkalmazásuk a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (2) bekezdése
értelmében kötelező. Ugyanilyen feltételekkel alkalmazásuk az ajánlatkérő
szervek számára is kötelező a 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése
értelmében, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő
szervek, dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási okokat). Felhívjuk
a figyelmet arra, hogy egyes tagállamok nemzeti joga nem jogerős és kötelező
határozatok esetén is kötelezővé teheti alkalmazásukat.).
–
C:
Fizetésképtelenséggel,
összeférhetetlenséggel
vagy
szakmai
kötelességszegéssel kapcsolatos okok (lásd a 2014/24/EU 57. cikkének (4)
bekezdését) (olyan esetek, amelyekben a gazdasági szereplők kizárhatók;
tagállamuk kötelezővé teheti ezen okok alkalmazását az ajánlatkérő szervek
számára. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése alapján minden
közszolgáltató ajánlatkérő, függetlenül attól, hogy ajánlatkérő szerv-e,
eldöntheti, hogy alkalmazza-e ezeket a kizárási okokat, vagy tagállamuk
előírhatja számukra ezek alkalmazását).
–
D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok
IV. rész: Kiválasztási kritériumok66:
–
: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése
–
A: Alkalmasság
–
B: Gazdasági és pénzügyi helyzet
–
C: Technikai és szakmai alkalmasság
–
D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési
szabványok67 68
V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának
csökkentése69
VI. rész: Záró nyilatkozat

66

A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (2) bekezdése alapján a közszolgáltató ajánlatkérők – függetlenül attól, hogy ajánlatkérő szervek-e –
eldönthetik, hogy alkalmazzák-e a 2014/24/EU irányelv 58. cikkében előírt kiválasztási szempontokat (IV. rész, A., B. és C. szakasz).
67
A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes európai közbeszerzési dokumentum
alkalmazását minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok tekintetében (IV. rész, D. szakasz), azonban ezt gyakorlati
okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 62. cikke és a 2014/25/EU irányelv 81. cikke lényegében ugyanaz.
68
A 2014/25/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdése és 78. cikkének (1) bekezdése értelmében a közszolgáltató ajánlatkérőknek objektív
szabályok és szempontok alapján kell kiválasztaniuk a résztvevőket. A fent leírtak szerint ezek bizonyos esetekben lehetnek a 2014/24/EU
irányelvben előírt szempontok, vagy lényegileg azonos rendelkezéseket foglalhatnak magukba (lásd a 9. és a 11. lábjegyzetet). Az objektív
szabályok és szempontok azonban szintén vonatkozhatnak egy adott közszolgáltató ajánlatkérőre vagy egy adott közbeszerzési eljárásra. Az
ilyen esetekhez azonban nem alkalmazható az egységes formanyomtatvány.
69
A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes európai közbeszerzési dokumentum
alkalmazását az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése tekintetében (V. rész), azonban ezt gyakorlati okoknál
fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 65. cikke és a 2014/25/EU irányelv 78. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy e részvevők
számának bármilyen csökkentését objektív és megkülönböztetésmentes szempontok vagy szabályok alapján kell végezni.
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2. sz. minta
(az ajánlat részeként benyújtandó)

NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára
vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről
Alulírott ...................................................., mint a(z) ..................................................................
(székhely:
...............................................................
cégbejegyzésre/aláírásra
jogosult
képviselője, jelen okirat aláírásával, ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom
arról, hogy a(z) (teljes név) ........................................................................ a nemzeti vagyonról
szóló 201l. évi CXCVI. törvény 3. § ( l ) bekezdésének 1. pontja70 alapján átlátható szervezetnek
minősül, egyidejűleg az azt alátámasztó dokumentumok másolatát nyilatkozatomhoz csatolom.
Kelt:
P. H.
...................................................
cégjegyzésre/aláírásra jogosult

70

3. § (1) E törvény alkalmazásában
1. átlátható szervezet:
a)3 az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi
jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági
szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan
működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:
ba)4 tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal
bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti
feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
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Az átláthatósági nyilatkozathoz csatolandó adatok, vagy azokat alátámasztó
dokumentumok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 54/A. §-ban
meghatározottak alapján
A nemzeti vagyonról szóló 201l. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pont b) alpontja
szerinti
magyar gazdálkodó szervezetek esetében
Alulírott, ………………………… (név) mint a ……………………… (cégnév)
…………………………………… (székhely) ……………………… (adószám) törvényes
képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a
következő együttes feltételeknek:
a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa
megismerhető, amelyről az 1. pontban nyilatkozom, és
b) adóilletősége ………..országban [ország megnevezése] található71, amely
[a megfelelő aláhúzandó],
 az Európai Unió tagállama,
 az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állama,
 a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama,
 olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van, és
c) nem minősül társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. §
11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társaságnak, és
d) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek
fennállnak.
1. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról
Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja alapján
a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):
Sorszám

Tényleges tulajdonos

Születési hely és
idő

Anyja neve

Részesedés
mértéke %-ban

Kelt:
P. H.
...................................................
cégjegyzésre/aláírásra jogosult

71

Amennyiben Ajánlattevőnek Magyarországon található az adóilletősége, úgy az kerüljön feltüntetésre,
amennyiben más országban, úgy értelem szerűen az az ország kerüljön megadásra.
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3. sz. minta
(az ajánlat részeként benyújtandó)
NYILATKOZAT

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………
az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján kifejezett nyilatkozatot teszek az ajánlati felhívás feltételeire,
a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

Kelt: ………………, 2018. …………… „…”
………………………………
cégszerű aláírás
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4. sz. minta
(az ajánlat részeként benyújtandó)
NYILATKOZAT

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………
az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint vállalkozásom:
- mikrovállalkozásnak
- kisvállalkozásnak
- középvállalkozásnak minősül.
- nem tartozik a törvény hatálya alá.
(a megfelelő aláhúzandó)

Kelt: ………………, 2018. …………… „…”
………………………………
cégszerű aláírás
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5. sz. minta
(az ajánlat részeként benyújtandó)
NYILATKOZAT

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………
az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján alvállalkozót:
- nem kívánok igénybe venni.
- igénybe kívánok venni.
(a megfelelő aláhúzandó)
A Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján a közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítéséhez
igénybe kívánom venni:……………………………………………………….
Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(k): ………………………………
(Egy személynek vagy szervezetnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az
határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi
adó nélkül számított ellenértékéből.)

Kelt: ………………, 2018. …………… „…”
………………………………
cégszerű aláírás
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6. sz. minta
(az ajánlat részeként benyújtandó)
NYILATKOZAT
Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………
az alábbi nyilatkozatot teszem:
A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) –(2) bekezdésben foglalt kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Kelt: ………………, 2018. …………… „…”

………………………………
cégszerű aláírás
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7. sz. minta
(az ajánlat részeként benyújtandó)
NYILATKOZAT
Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………
az alábbi nyilatkozatot teszem:
1. Nyilatkozom, hogy a beszerzési eljárás megnyerése esetén a Szerződés aláírására
……………………………….. jogosult, amennyiben a szerződés aláírására jogosult nem
azonos a cégjegyzésre jogosulttal, névre szóló meghatalmazása szükséges.
2. Nyilatkozom annak tudomásulvételéről, hogy az ajánlat elkészítésével és beadásával
kapcsolatos összes költség Ajánlattevőt terheli. Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a
kifejezetten megadott jogcímeken kívül, egyéb – így különösen anyagi – igény
érvényesítésére. A beszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől
függetlenül, az Ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen
követelésnek nincs helye.
Tudomásul veszem továbbá, hogy az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja
visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben.
3. Tudomásul veszem, hogy az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő
kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Az Ajánlatkérő visszautasít minden
személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát.
4. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az alkalmasság igazolásához és a
szerződés teljesítéséhez kapacitást nyújtó szervezete(ke)t:
-

nem kívánok igénybe venni.
igénybe kívánok venni. (a megfelelő aláhúzandó)
A Kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezet neve, címe:

Az alkalmassági feltétel, amelynek
igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet
erőforrására támaszkodik (az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölése):

5. Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén a kifizetést az alábbi bankszámlára kérem
teljesíteni (Bank megnevezése, számla száma): ……………………………………….
6. Nyilatkozom, hogy jelen eljárás során és nyertességem esetén a szerződés teljesítése során
nevemben és alvállalkozóm nevében sem jár el a Kbt. 25. §-ban foglalt
összeférhetetlenségi szabályokba ütköző személy.
7. Nyilatkozom, hogy a másolatban benyújtott dokumentumok az eredetivel azonosak.
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8. Nyilatkozom, hogy az ajánlat elektronikus adathordozón benyújtott (jelszó nélkül
olvasható, de nem módosítható például pdf. file) példánya a papír alapú (eredeti)
példánnyal megegyezik.
9. Nyilatkozom a műszaki dokumentációban meghatározott követelmények és a szerződéses
feltételek elfogadásáról.
10. Nyilatkozom, hogy az ajánlatában megadott díjak tartalmaznak a műszaki
dokumentációnak megfelelő teljesítéssel felmerülő minden költséget, azokon felül egyéb
költségek nem kerülnek felszámításra.
11. Nyilatkozom, hogy az ajánlat benyújtásáig változásbejegyzési kérelmet nem nyújtottam
be a cégbírósághoz. (Amennyiben változásbejegyzési kérelem került benyújtásra,
Ajánlattevő nyújtsa be a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, ebben az esetben ezen nyilatkozatot
nem kell benyújtani.)
12. Nyilatkozom, hogy legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában, majd –a később
bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés időtartama alatt előzetesen bejelentem az
ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót, amely részt vesz a szerződés
teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem
neveztem meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozom arról is, hogy az általam igénybe venni
kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt vagy az érintett alvállalkozó
nyilatkozatát benyújtom arról, hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt.
13. Nyilatkozom annak tudomásulvételéről, hogy az általam igénybe vett alvállalkozókért úgy
felelek, mintha az alvállalkozó által végzett szolgáltatást magam végeztem volna
(Ajánlattevő az alvállalkozó által okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozik).
14. Nyilatkozom az elkészített tervekkel kapcsolatos korlátlan és kizárólagos felhasználási
jogok Ajánlatkérő részére történő átruházásáról.
15. Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén érvényes, tervezői hibákból fakadó építészeti
tervezés tárgyú 1.000.000 Ft / káresemény, és 5.000.000 Ft / kárév biztosítási összegig
terjedő tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötök, vagy meglévő biztosításomat a
szerződés tárgyára, a fenti összegig kiterjesztem, melyet a szerződéskötés időpontjában
bemutatok.
16. Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az alábbi
érvényes jogosultságú szakemberekkel rendelkezem, a szakemberek szerepelnek az
illetékes országos szakmai kamarai névjegyzékben:
-

1 fő - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti Építészeti
tervezési területen „É”- építészeti tervezői szakterületi tervezés végzésére szóló
kamarai tervezői jogosultsággal;

-

1 fő – a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti Szakági
műszaki tervezési területen „G” - építmények gépészeti tervezői szakterületi
tervezés végzésére szóló kamarai tervezői jogosultsággal;

-

1 fő - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti Szakági
műszaki tervezési területen „V” – építményvillamossági tervezői szakterületi
tervezés végzésére szóló kamarai tervezői jogosultsággal;
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-

1 fő szakember – a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete
szerinti Szakági műszaki tervezési területen „T” – Tartószerkezeti tervezői
szakterületi tervezés végzésére szóló kamarai tervezői jogosultsággal;.

Kelt: ………………, 2018. …………… „…”

………………………………
cégszerű aláírás

68

KÜLÖN FELHÍVÁSRA BENYÚJTANDÓ
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8. sz. minta
(a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívásra benyújtandó)
NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) és kc) pont szerinti kizáró okokról
Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………
az alábbi nyilatkozatot teszem:
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.)
foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő aki:
Kbt. 62.§ (1) bekezdés:
kb)
olyan társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosa nem megismerhető.
a) Mint ajánlattevő, az alábbiak szerint nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont, a)- b) vagy d) alpontja szerint
definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyéről:
Tényleges tulajdonos neve
1.
2.
…

Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye:

VAGY*
b) Az ajánlattevőnek a pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a) - b), vagy d), alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa nincs.
* A nem kívánt szöveg törlendő/áthúzandó vagy az alkalmazandó rész aláhúzandó
Kbt. 62.§ (1) bekezdés:
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.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 8. § i) pont ic) alpontja és a 10. § g) pont gc) alpontja szerint külön is nyilatkozom, hogy
A) nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati
joggal rendelkezik.

VAGY*
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B) van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati
joggal rendelkezik. Ezen szervezet(ek) megnevezése a következő:
cégnév:
székhely:
Fenti szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában foglalt
kizáró feltétel nem áll fenn.
* A nem kívánt szöveg törlendő/áthúzandó vagy az alkalmazandó rész aláhúzandó
Kelt: ………………, 2018. …………… „…”
………………………………
cégszerű aláírás
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9. sz. minta
(a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívásra benyújtandó)
NYILATKOZAT
M2)-M5) műszaki szakmai alkalmasság vonatkozásában
Szakemberek ismertetése
Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………
az alábbi nyilatkozatot teszem:

Fsz.

A
teljesítésbe
bevonni
kívánt
szakember
neve

Az alkalmassági
feltétel, amelynek
igazolásához
bemutatom
[Az eljárást megindító
felhívás vonatkozó
pontjának
megjelölése: M2),
M3), M4), M5]

Rendelkezésre
Önéletrajz
állási
(ajánlat
nyilatkozat
oldalszám)
(ajánlat
oldalszám)

Végzettséget
igazoló
dokumentum
(ajánlat
oldalszám)

1.
2.
3.
…
…

Kelt: ………………, 2018. …………… „…”

………………………………
cégszerű aláírás
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10. sz. minta
(a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívásra benyújtandó)
AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS III.1.3) PONTJÁBAN ELŐÍRT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Szakmai önéletrajz
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé)
Mettől meddig
Intézmény megnevezése
Végzettség és szakirány
(év, hónap-tól év, hónap-ig)

MUNKAHELY, MUNKAKÖR
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé)
Mettől meddig
Betöltött munkakör,
Munkahely megnevezése
(év, hónap-tól év, hónap-ig)
foglalkoztatási forma

Jogosultság megnevezése

JOGOSULTSÁG
Névjegyzék szám (adott
esetben, ha már rendelkezik vele
az ajánlattétel idején is)*

Jogosultság
megszerzésének dátuma

*Az illetékes országos szakmai kamarai névjegyzékben nem szereplő szakember esetében ezt a részt nem kell
kitölteni.

Kelt: ………………, 2018. …………… „…”
………………………………
cégszerű aláírás
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11. sz. minta
(a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívásra benyújtandó)
NYILATKOZAT
AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS III.1.3) PONTJA SZERINTI, M1.) MŰSZAKI-SZAKMAI
ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYRŐL
Alulírott …………………………………….., melyet képvisel: ……………
az alábbiakról nyilatkozom:
Teljesítés ideje
év/hó/napban
(kezdő és
befejező
időpontja)

Szerződést
kötő másik fél

Szolgáltatás
tárgya

Szolgáltatás
mennyisége
(m2)

Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően
történt, továbbá nyilatkozom arról, hogy a tervezési feladat környezetvédelmi hatóság által
elfogadásra került.
Kelt: ……………., 2018. .............. „…”
………………………………
cégszerű aláírás
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12. sz. minta
NYILATKOZAT
(a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívásra benyújtandó)
A Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat7273

Alulírott/alulírottak,
…………………………….
a
……………………..
(társaság
megnevezése, címe) nevében a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által
kezdeményezett „…………………………………………….” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti
nyílt közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Kijelentem, hogy velünk szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok nem állnak
fenn.
Kelt: ………………………., 2018. ……..……..hó ……..nap

………………………………………………..

cégszerű aláírás
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Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni és benyújtani.
A nyilatkozatot közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesíttetni kell!
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3. sz. melléklet a KD-hoz
... sz. példány

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Nyt. szám:

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
TERVEZET

mely létrejött a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
és az

…………
között

- 2018 -
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TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
MEGRENDELŐ:
Képviseli:
Székhely:
Telefonszám:
Telefaxszám:
Pénzforgalmi jelzőszám:
Közösségi adószám:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
dr. Kovács Ferenc, polgármester
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
+36-42-………….
+36-42-……………………
MÁK ……………………………..
…………………-…-…

(Továbbiakban: Megrendelő)
Tervező:
Címe:
Képviselő:
Telefon:
Telefax:
Pénzforgalmi jelzőszám:
Adószám:
(Továbbiakban: Tervező)
A Tervezési szerződés létrejött a Megrendelő és a Tervező (továbbiakban: Felek) között az
alábbiak szerint:
A jelen tervezési szerződés létrejött a Felek között a Megrendelő által „………..” tárgyban a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. §-a ---- számú
beszerzési azonosítójú nyílt uniós eljárásrendben lefolytatott közbeszerzési eljárás …….
eredményeként a Megrendelő és az eljárásban nyertes Ajánlattevő (Tervező), mint Felek között
az … nyt. számú Ajánlati felhívás és kiegészítő közbeszerzési dokumentumok, valamint a
nyertes ajánlat alapján, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.
1. A szerződés tárgya
Jelen szerződés tárgya:
1.1. A Tervező köteles a tárgykörben kiírt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása és a csatolt
mellékletei alapján elkészíteni az építési beruházás szakszerű kivitelezéséhez, valamint a
kivitelező közbeszerzési eljárásban történő kiválasztásához szükséges, műszakilag
megalapozott, a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak megfelelő részletezettségű
szakmai és szaktervezői munkarészeket tartalmazó engedélyes és kiviteli
tervdokumentációt (továbbiakban: tervdokumentáció), az esetlegesen felmerülő,
szükséges szakhatósági építési, létesítési engedélyek megszerzésével együtt.
1.2. Tervezői művezetői feladatok ellátása.
1.3. Teljesítés helye:
Tervezési helyszín:
Nyíregyházi Állatpark 4431 Nyíregyháza Sóstói út, Nyíregyházi Állatpark 15010/2,
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2. A tervezői díj
2.1.

A tervezői feladat tervezői díja:

Tervezői díj nettó:
Áfa 27%:
Tervezői díj bruttó:

azaz bruttó:

,- Ft
,- Ft
,-. Ft

forint.

Ez az ár magában foglalja a tervezési tevékenységgel kapcsolatos összes, Tervezői oldalon
felmerülő költséget, így a járulékos munkák elvégzésének költségeit is, valamint a tervezői
művezetés díját is.
A felmerülő valamennyi, a tervdokumentáció elkészítésével összefüggő költség a Tervezőt
terheli, a hatósági díjak megfizetése Megrendelő költsége.
3. A szerződés időtartama, teljesítés és annak feltételei
3.1.

A szerződés határozott időtartamra jött létre.

3.2.

Teljesítés határideje:
Tervezési feladatok:
A szerződés aláírását követően számított 6 hónap.
A teljesítési határidőbe nem számít bele a Megrendelő által történő tervezést akadályozó
adatszolgáltatás hiánya miatt a tervezésnél kiesett időintervallum, valamint a tervek
Megrendelő általi átvizsgálásának időtartama.
Az engedélyes tervet valamennyi szakhatósági és építési engedéllyel: 3 hónap
A kiviteli tervek elkészítésére, és ezek leadása: 6 hónap
Tervezői művezetés: az építési tevékenység során az építési terület műszaki átadásátvételétől kezdődően a kivitelezési szerződés szerinti átadás-átvételi eljárás befejezéséig
tart. A tervezői művezetés időtartama 20 mérnöknap, elszámolása fél napos egységben
történik. A tervezői művezetést a Megrendelő előzetesen egyeztetett időpontban rendeli
meg Tervezőtől.

3.3.

Tervező az előteljesítés jogát fenntartja.

3.4.

Szállítandó példányszám:
- Kivitelezési tervdokumentáció, + munkanemenként árazott- és árazatlan tételes
költségvetés a Megrendelő részére 4 példányban papíralapon, összefűzött A/4 formátumban
és 1 példányban elektronikusan (CD-n, vagy DVD-n pdf és szerkeszthető formátumban is)
- Az engedélyeztetés során szükséges engedélyek; szakhatóság részére 2 példányszámban,
plusz a Megrendelő részére 1 példány papíralapon, összefűzött A/4 formátumban és 1
példány elektronikusan (CD-n, vagy DVD-n pdf és szerkeszthető formátumban is)
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3.5. Tervező az Ajánlattételi felhívásban, műszaki tartalomban és a helyszíni bejáráson készült
emlékeztetőben megfogalmazott funkcionális, műszaki és egyéb követelményeknek
továbbá a hatályos jogszabályi, szakmai (MSZ szabványokban foglalt előírások)
előírásoknak megfelelően köteles elvégezni a tervezési munkákat. Tervező vállalja, hogy a
meghatározott feladatot a Megrendelő azon céljának megfelelően végzi el, mi szerint a
Megrendelő nevezett épületek kivitelezését a tervek alapján kívánja elvégeztetni.
3.6. A Tervezőnek a tervezés során, a tervek véglegesítése előtt illetve a
szakhatósághoz/szolgáltatóhoz történő benyújtása előtt minden esetben a tervközi állapotot
Megrendelőnek jóváhagyásra be kell nyújtani.
Engedélyes terv leadása Megrendelő részére ellenőrzésre szerződéskötéstől számítottan 75
nap. Az átadott tervdokumentációt a Megrendelő tervellenőre 5 napon belül ellenőrzi.
Tervező a szükséges korrekciókat, javításokat elvégzi, és a tervdokumentációt a
Megrendelő észrevételeinek átvételét követő 10 napon belül ismételten a Megrendelő
rendelkezésére bocsátja. Határidő túllépése kötbérköteles.
Kiviteli terv leadása Megrendelő részére ellenőrzésre szerződéskötéstől számítottan 165
nap. Az átadott tervdokumentációt a Megrendelő tervellenőre 5 napon belül ellenőrzi.
Tervező a szükséges korrekciókat, javításokat elvégzi, és a tervdokumentációt a
Megrendelő észrevételeinek átvételét követő 10 napon belül ismételten a Megrendelő
rendelkezésére bocsátja. Határidő túllépése kötbérköteles
3.7. A tervek készítése során Tervező köteles a terveket az érintett szakhatósággal előzetesen is
egyeztetni. Tervező feladata az illetékes szakhatósági és szolgáltatói egyeztetések
lefolytatása, a szakhatósági létesítési engedélyek, és szolgáltatói jóváhagyások beszerzése.
Az engedélyeket, nyilatkozatokat Megrendelő nevére kell megkérni, kiállíttatni.
3.8. Tervező vállalja, hogy a terveket külön szerződésmódosítás, illetőleg külön díjazás nélkül
az engedélyező szakhatóság/illetékes szolgáltató esetleges hiánypótlási felhívásában
foglaltaknak, illetőleg más észrevételeinek megfelelően a szakhatóság/szolgáltató által
meghatározott határidőben pótolja, a terveket annak megfelelően módosítja, és a
szakhatóságnak/szolgáltatónak benyújtja
3.9. Tervező köteles kizárólag magyarországi felhasználási engedéllyel rendelkező anyagot
betervezni. Felelősséggel tartozik
- az általa készített tervdokumentáció szakszerűségéért, megvalósíthatóságáért, valamint a
jogszabályok és egyéb szakmai szabályok betartásáért.
- az általa készített tervek műszaki tartalmának szakszerűségéért, valós állapotnak
megfelelő tartalmáért, építészeti minőségéért,
- az általa készített tervdokumentáció – építéstechnológiai megvalósíthatóságáért,
- a terv készítésében (részben vagy folyamatosan) résztvevő, a tervezői feladat szakmai
tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők
kiválasztásáért,
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- a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért.
3.10.Tervező jelen szerződés alapját képező közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában
foglaltak alapján az alábbiakra vállal kötelezettséget:
a) 1 fő szakember biztosítása a teljesítés során - a 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet 1. számú melléklete szerinti Építészeti tervezési területen „É”építészeti tervezői szakterületi tervezés végzésére szóló kamarai tervezői
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó
többlet szakmai gyakorlati idő mértéke: ……… (ajánlat alapján) hónap.
A szakember adatai:
Név:
Névjegyzék száma:
b) 1 fő szakember biztosítása a teljesítés során – a 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet 1. számú melléklete szerinti Szakági műszaki tervezési területen
„G” - építmények gépészeti tervezői szakterületi tervezés végzésére szóló
kamarai tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai
gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai gyakorlati idő mértéke:
…………… (ajánlat alapján) hónap.
A szakember adatai:
Név:
Névjegyzék száma:
c) 1 fő szakember biztosítása a teljesítés során - a 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet 1. számú melléklete szerinti Szakági műszaki tervezési területen
„V” – építményvillamossági tervezői szakterületi tervezés végzésére szóló
kamarai tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai
gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai gyakorlati idő mértéke:
…………… (ajánlat alapján) hónap.
A szakember adatai:
- Név:
- Névjegyzék száma:
d) 1 fő szakember biztosítása a teljesítés során – a 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet 1. számú melléklete szerinti Szakági műszaki tervezési területen
„T” – tartószerkezeti tervezői szakterületi tervezés végzésére szóló
kamarai tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai
gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai gyakorlati idő mértéke:
…………… (ajánlat alapján) hónap.
A szakember adatai:
- Név:
- Névjegyzék száma:
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4. Kijelentések, kellék,- és jogszavatosság

4.1.

A Tervező a jelen szerződés aláírásával kijelenti és jótáll azért, hogy rendelkezik a Feladat
teljesítéséhez
szükséges
tervezői
jogosultsággal
és
érvényes
tervezői
felelősségbiztosítással.

4.2.

Tervező legkésőbb a szerződés időpontjára rendelkezik a tervezői hibákból fakadó,
tervezésre és mérnöki szolgáltatásra vonatkozó az
1.000.000,Ft/káresemény,
felelősségbiztosítással.

5.000.000,-

biztosítási

összegig

terjedő

4.3.

A Tervező kijelenti, hogy dokumentáció saját szellemi terméke és más személyek, vagy
szervezetek jogait nem sérti. A Tervező a tervdokumentációk készítése során szerzett
információkat, valamint az elkészült tervdokumentációkat egyéb munkái során nem
használhatja fel.

4.4.

A tervezői feladat részét képezi külön díjazás nélkül a tervdokumentáció alapján a
kivitelezés tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárások keretében felmerülő
ajánlattevői kérdések megválaszolása, valamint a tervek alapján történő kivitelezés során
Kivitelező részéről felmerülő kérdésekre történő válaszadás, indokolt esetben a Tervező
hibájából a terv esetleges hiányossága, vagy hibája miatt a kivitelezés során fellépő
problémák esetében történő tervpontosítás, tervmagyarázat, helyszíni egyeztetés
keretében, mely alatt nem értünk tervezői művezetést, kizárólag a tervező részéről a
garanciális, szavatossági körben esetlegesen felmerülő kötelezettséget, illetve a terv
hibájából adódó tervmódosítások elkészítése, továbbá a kivitelezés teljesítését lezáró
műszaki átadás-átvételi eljáráson való hivatalos részvétel.

4.5.

Tervező kijelenti és szavatolja, hogy nem létezik olyan jogszabály, hatósági előírás,
szerződés, nyilatkozat, vagy harmadik személy olyan joga, amely a Megrendelő szerződés
szerinti használati jogát, annak megszerzését, illetve gyakorlását bármilyen módon vagy
mértékben korlátozná, kizárná, illetve terhére a szerződésben foglaltakon túl fizetési
kötelezettséget eredményezne.

4.6.

Megrendelő a szerződés keretében elkészült Tervdokumentációk vonatkozásában teljes
körű, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető
rendelkezési jogot szerez. Ez a jog kiterjed a kivitelezési feladatok tervek alapján történő
megvalósítására és a kivitelezések megvalósulását követően felmerülő átalakítási, bővítési
igények esetén a továbbtervezésre, engedélyeztetésre, pályáztatások során
tenderdokumentációk részeként való nyilvánosságra hozatalra. Megrendelő a
tervdokumentációkat az adott ingatlan vonatkozásában a kivitelezés megvalósításához
kapcsolódó egyéb tervezési, beszerzési feladatokhoz kiindulási adatszolgáltatásként
korlátozás nélkül felhasználhatja.

4.7.

A Tervező kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti
minden kötelezettséget – ezen belül különösen a Feladat teljesítésére irányuló
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tevékenységet – jelentős gyakorlattal rendelkező tervezőktől elvárható szakértelemmel és
gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, valamint a magyar
jogszabályoknak és szabványoknak/ szakmai előírásoknak, továbbá a vonatkozó szakmai
és hatósági, valamint a jelen szerződésben meghatározott előírásoknak megfelelően
teljesíti. Tervező kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy jelen szerződés teljesítése során
a Megrendelő szakmai és gazdaságossági szempontjainak messzemenő figyelembevétele
mellett, a tudomására jutott megrendelői érdekek érvényesítésével jár el.
4.8.

A Tervező jótáll a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű
teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és
minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb,
jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

4.9.

A Tervező az esetleges tervezési hibákért a Megrendelővel szemben akkor is felelős, ha a
Megrendelő a terveket elfogadta és kivitelezés vagy tovább tervezés céljából továbbadta.
A Tervező jótállását, szavatosságát és kártérítési felelősségét nem korlátozza és nem zárja
ki az, hogy a Feladat elvégzése során, illetőleg a tervek átadásakor a Megrendelő nem tesz
kifogást a Tervező szerződéses kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban.

4.10. A Tervező a szerződésben előírtakon túl olyan tervdokumentációkat köteles szolgáltatni,
mely a korszerű műszaki követelményeknek és a hatósági előírásoknak, engedélyeknek
megfelel, és egyben igazoltan kielégíti a gazdaságosság szempontját is.
4.11. Amennyiben a teljesítési időtartam alatt a vonatkozó jogszabályok, illetőleg műszaki
előírások bármelyike módosul, és a tervek annak hatálya alá esnek, úgy a szükséges
módosításokat valamennyi tervben át kell vezetni. A már megvalósult (és a Költségviselő
által igazolt) részteljesítések vonatkozásában a Tervező köteles teljesítés során a későbbi
munkarészek miatt szükségessé váló módosításokat átvezetni.
4.12. A szerződés tárgya szerinti tervezési feladat módosítása kizárólag a szerződés
módosításával történhet, csak abban az esetben, ha a szerződés szerinti feladat a módosítás
hiányában nem teljesíthető.
4.13. Tervezői díj módosítása kizárólag a tervezési feladat módosítása esetén, a tervezési feladat
módosítására irányuló szerződésmódosításban érvényesíthető. A szerződésmódosítás
során Szerződő Felek a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételével kötelesek eljárni.
4.14. Tervező kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környékének a megtekintése,
megvizsgálása és felmérése hogy saját maga szerezzen be, saját felelősségére minden
olyan információt, amely a szerződéses kötelezettségének elvállalásához és teljesítéséhez
szükségesek. Mindez a Tervező saját költségére történik.
4.15. A Tervező köteles a tervek készítése során a szükséges egyeztetéseket teljes körűen
lefolytatni, az azokról készült egyeztetési jegyzőkönyveket a tervek mellékleteként
határidőre leszállítani, az ehhez szükséges munkaközi tervek biztosításának költségét a
tervezői díj tartalmazza.

82

4.16. A Tervező kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelő felé minden olyan
költségnövekedés miatt, amely a Tervező adatgyűjtési vagy egyeztetési kötelezettségének
megszegése miatt, vagy bármely egyéb Tervezőnek olyan okból, amelyért felelős,
bekövetkezett tervhibából fakad.
5. Fizetési feltételek
5.1.

A feladat elszámolása 2 rész és egy végszámlával történik.
Az 1. részszámla az építési engedélyes tervek és valamennyi szakhatósági és építési
engedély elkészültét követően a teljes tervezői díj 30%-ról állítható ki.
A 2. részszámla kiállításának feltétele a kiviteli terveknek a megrendelő általi elfogadása,
a teljes tervezői díj 60%-ról állítható ki
A végszámla a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban való részvételről
illetve tervezői művezetési díjról a tervezési díj (nettó ajánlati ár) fennmaradó 10 %-nak
megfelelő összegben nyújtható be az elsőfokú használati engedély kiadásától számított 8
napon belül..

5.2.

A számlák kiegyenlítésének feltételei:

5.2.1. A számlákat 2 példányban a Megrendelőnek kell benyújtani. A számlához csatolt
okmányok 1 sorozatának eredetinek kell lennie. A számlán a szerződés azonosító számát
fel kell tüntetni. A számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
szerint kell kiállítani. Megrendelő hivatkozik az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017.
évi CLI. törvényre.
5.2.2. Minden számla példányhoz csatolni kell minden olyan okmányt, ami a számla összegét
befolyásolhatja.
A számla kötelező mellékletei:
- teljesítésigazolás
- a kiállítás időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő
együttes adóigazolást
- átláthatósági nyilatkozat
- Alvállalkozói nyilatkozat(ok) arról, hogy a Vállalkozóval szemben a tárgyi munkára
vonatkozóan követelése nem áll fenn
5.2.3. A számla kifizetésének feltétele a teljesítési igazolás benyújtása. A teljesítési
igazolásokat a 12.2. pontban megnevezett Megrendelő kijelölt képviselője igazolhatja. A
teljesítési igazolás a számla kötelező melléklete.
5.2.4. A számlák ellenértékét Megrendelő (a Magyar Államkincstárnál vezetett számlájáról) a
Ptk. 6:130 § (1) bekezdése alapján a számla és kötelező mellékletei kézhezvételének
napjától számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Tervező számlájára, a MÁK
fizetési rendjének megfelelően.
5.3.

A számlán az alábbi kifizetőhelyet kell feltüntetni:
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Számlaszáma:
Adószám:
Cím:
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
5.4.

A számlát a hozzá tartozó mellékleteivel személyesen vagy postán a fenti címre lehet
benyújtani.
Amennyiben a számla és mellékletei az alaki és tartalmi követelményeknek nem felel
meg, akkor a Megrendelő hiány pótlására a számlát Tervezőnek visszaküldi. A számla
ilyen okból történő visszaküldése a fizetési határidő vonatkozásában halasztó hatályú. A
Tervező részéről ismételten kiállított és a Megrendelő felé benyújtott számla kifizetése a
kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül esedékes.
6. A Felek jogai és kötelezettségei

6.1.

Megrendelő Tervező külön írásbeli kérelmére biztosíthatja a tárgyi feladat
végrehajtásához szükséges helyszíni előkészítő munkák, illetve feltáráson alapuló
felmérés lehetőségét, Tervező köteles betartani munkavégzés alábbi szabályait:

6.1.1. A Tervező tudomásul veszi, hogy a munkavégzés "működő" objektumban történik, ezért
a helyszíni felmérést, szakhatósági egyeztetéseket, bejárásokat úgy szervezi és végzi,
hogy az a lehető legkisebb mértékben zavarja az ott lévő állomány munkáját.
6.1.2. Tervező a tervezés során- amennyiben szükségesnek tartja a feltáráson alapuló felmérést
– elegendő számú képzett és tapasztalt vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett és
segédmunkaerőt köteles biztosítani. A Tervező a felelős a munkaterületen végzett
munkák valamennyi vonatkozó jogszabálynak megfelelő végzéséért, baleset és
munkavédelmi előírás alkalmazásáért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért.
6.2.

Biztonsági feltételek:
A Tervező az ajánlattételi felhívásban és az átadott dokumentációban közölt, a tervek
készítése során birtokába jutott információkat és terveket minősített anyagként kezeli,
melyről harmadik félnek adatot nem szolgáltat ki, illetve nem nyilatkozik. A tervek
készítése során a Tervező birtokában lévő dokumentációt, annak részeit vagy másolatait
nem lehet másra felhasználni, mint a tervek elkészítésére.

6.3.

A Költségviselő minőségellenőrzési tevékenysége semmilyen módon nem érinti a
Tervező felelősségét a szerződés mindenben megfelelő teljesítésére.

6.4.

Tervezőnek a tervezés során az alábbi jogszabályokat kell figyelembe venni. A
jogszabályok felsorolása nem teljes körű, ez azonban a Tervezőt nem jogosítja az egyéb
jogszabályok és előírások figyelmen kívül hagyására. A Tervező felelőssége az aktuális
és érvényben lévő nemzeti és nemzetközi jogszabályok alkalmazása.

-

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;

-

312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról;
84

-

191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről;

-

253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési
követelményekről;

-

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról;

-

176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

-

264/2008. (XI.6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezések és légkondicionáló
rendszerek energetikai felülvizsgálatáról

-

45/2004 (VII.26) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék
kezelésének részletes szabályairól;

-

225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabályairól;

-

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről;

-

35/1996. (XII.29.) ill. 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat;

-

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának
szabályairól;

-

11/2013 (III.21.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre, a felhasználói
berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki bizottsági előírásokról és
az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról, továbbá az e rendelet 2. melléklete
(GMBSZ, szabályzat);

-

Egyéb, a tervezésre illetve az engedélyezésre vonatkozó jogszabályok, előírások.

7. Kötbér
7.1. Amennyiben a Tervező a szerződést neki olyan okból, amelyért felelős késedelmesen (a
jelen szerződés 3.2. pontjában meghatározott rész-és véghatáridőt követően) teljesíti,
úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a tervezői díj nettó értékének
1%-a /nap, maximális mértéke a nettó tervezői díj 20 %-a.
7.2.

A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a Tervezőt a szolgáltatás teljesítésének,
kötelezettsége alól.

7.3.

A Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést amennyiben
a Tervező a tervek elkészítésére vállalt teljesítési határidőt legalább 20 nappal meghaladja,
hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének a részére meghatározott határidőn belül
nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi.
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Ezekben az esetekben, továbbá ha a szerződés teljesítése a Tervezőnek olyan okból,
amelyért felelős meghiúsul, a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja
a tervezési díj nettó értéke, mértéke annak 20%-a.
7.4.

A kötbért a Tervező a Megrendelő által kiállított felszólító levél alapján, annak
kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni.

7.5.

A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő
egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.

7.6.

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan:
- Tervező vagy Alvállalkozója megsérti a szerződés 13.6. pontjában meghatározott
titoktartási kötelezettségét;
- Tervező megszegi a szerződés 13.7. pontjában a foglalt összeférhetetlenségi
szabályokat;
- Tervező a Megrendelő írásbeli engedélye nélkül más Alvállalkozót vesz igénybe;
- A szerződés teljesítése során derül ki, hogy Tervező a pályázás, illetve a szerződéskötés
során lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott;
- Tervező szerződészegést követ el, és a szerződésszegést az arra történő többszöri
felszólítás ellenére sem szünteti meg, vagy ismétlődően hasonló szerződésszegést követ
el.
8. Késedelmes fizetés

8.1.

Abban az esetben, ha a Megrendelő a szerződés 5.4. pontjában meghatározott határidőhöz
képest késedelmes fizetést teljesít, a ki nem fizetett számla összege után a Tervező részére
a Ptk. 6:155 §-ban meghatározott késedelmi kamatot köteles fizetni.

8.2.

A Tervező késedelmi kamatának érvényesítése céljából fizetési felszólítást (számlát) küld
a Megrendelő nevére és címére.
9. Akadályközlés

9.1.

Ha a szerződő Felek valamelyike előreláthatólag nem tud szerződésszerűen teljesíteni,
köteles a másik Felet az akadály felmerülése után, annak megjelölésével haladéktalanul,
de legkésőbb két munkanapon belül írásban, Tervező Megrendelőt a …………….. és a
06-…………….. faxszámra vagy a ……………….. e-mail címre, Megrendelő a Tervezőt
az ……………………… e-mail címre/……………………faxszámra értesíteni az akadály
jellegének, illetve várható megszűnése idejének feltüntetésével.

9.2.

Akadálynak nem minősül a fizetési feltételekben foglaltak teljesítésének késedelme.

9.3.

Akadályközlés a fenti feltételek mellett is csak úgy fogadható el, ha annak a másik Fél
igazolt tudomására jutása megelőzte az akadályozott feladat végrehajtási határidejét.

9.4.

Akadályközlés esetén az azt közlő Félnek bizonyítási kötelezettsége van.
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9.5.

Akadályközlés esetén a szerződő Felek közösen döntik el az akadály felszámolásának
feladatait és határidejét. Megállapodásukat írásban rögzítik, és a Szerződéshez csatolják.
E megállapodás valamennyi érintett Fél részéről végrehajtandó.

10. Vis maior
10.1. Az alábbiakban felsorolt események a Felek akaratán kívül álló – olyan okból, amely
egyik félnek sem felróható – körülményekként mentesítik a Feleket jelen szerződés
alapján terhelő kötelmeik teljesítése alól, feltéve, hogy ezen körülmények a jelen
szerződés aláírását követően jönnek létre, illetve a jelen szerződés aláírását megelőzően
jöttek létre, ám következményeik – melyek gátolják vagy késleltetik a szerződés
teljesítését – az említett időpontban még nem voltak előre láthatók, így különösen, de nem
kizárólagosan:
a. természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán és hasonlók);
b. tűz, robbanás, járvány;
c. radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d. háború vagy más konfliktusok, megszállás
mozgósítás, rekvirálás vagy embargó;

ellenséges

cselekmények,

e. felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és
terrorcselekmények;
f. zendülés, rendzavarás, zavargások.
10.2. Vis maior események kihatásai:
Annak érdekében, hogy bármely vis maior esemény a fentiekkel összhangban a
szerződéses kötelmek teljesítését akadályozó tényezőként felhozható legyen, a jelen
szerződés teljesítésében akadályozott félnek írásban tájékoztatnia kell a másik felet a fenti
különleges körülmények bekövetkeztéről. Ezt a tájékoztatást indokolatlan késedelem
nélkül kell megtenni azt követően, hogy az illető szerződő Fél felismerte a kötelmek
teljesítése alól mentesítő indokként felhozható körülmények felmerültét. A fenti
értesítésben meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi időszakát is, amennyiben ez
felmérhető az adott pillanatban.
Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik Felet is értesíteni
kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a mentesülés
indokát jelentő különleges körülmények miatt késedelmes intézkedéseket mikor
foganatosítják.
11. A szerződés módosítása, megszüntetése
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11.1. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban helytállni a Tervező által
már elvállalt kötelezettségekért.
11.2. Megrendelő Tervező súlyos szerződésszegése esetén írásban, azonnali hatállyal
felmondhatja jelen Szerződést, különösen az alábbiak szerinti esetekben:
11.2.1. ha a Tervező olyan okból, amelyért felelős, szerződésszegés esetén - a
Megrendelő szerződésszerű teljesítésre felszólító írásbeli felszólítása ellenére haladéktalanul, vagy a Megrendelő által az adott helyzetben elvárható mértékű
póthatáridő elteltével sem orvosolja a szerződésszegő állapotot. A Szerződő
Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés Megrendelő általi felmondása a
szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok gyakorlását
nem zárja ki, illetve nem korlátozza;
11.2.2. ha a Tervező Megrendelő érdekeit súlyosan sértő (jó hírnevét, gazdasági érdekeit
sértő vagy veszélyeztető) magatartást tanúsít.
11.3. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon -, amennyiben
11.3.1. Tervező gazdasági társaságában közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot
meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy
személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; vagy
11.3.2. Tervező közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel.
11.4. Megrendelő jogosult és köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak
szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Tervező
tekintetében a beszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
beszerzési eljárásból. Ebben az esetben a Megrendelő a szerződést 15 napos felmondási
idővel mondja fel.
11.5. A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a
szerződéstől elállhat, ha
11.5.1. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a
Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni,
11.5.2. Tervező nem biztosítja a Kbt. 138. § -ban foglaltak betartását, vagy az
ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás
következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. § -ban foglaltaknak; vagy
11.5.3. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ
258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából
eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a
bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
11.6. Felek egyetértenek abban, hogy a 11. pontban meghatározott azonnali hatályú felmondás
a Felek részéről a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok
gyakorlását nem zárja ki, illetve nem korlátozza. Azon, a jelen szerződés alapján fennálló
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jogok és kötelezettségek, amelyeknek. természetüknél fogva továbbra is fenn kell
maradniuk, különös tekintettel a szavatossági jogokra és a titoktartási kötelezettségre
vonatkozó rendelkezésekre, a jelen szerződés megszűnését követően is hatályban
maradnak.
11.7. A szerződés feltételeit a Felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják a Kbt.-ben
foglaltak szabályok figyelembevételével, különös tekintettel a Kbt. 141. §-ában
foglaltakra.
11.8. A szerződés megszűnésekor a Felek elszámolnak egymással. A szerződés
megszüntetéséből származó igazolt költségeit bármelyik Fél követelheti. A megszűnés
előtt már teljesített szolgáltatás ellenértékét meg kell fizetni.
12. Kapcsolattartás a teljesítés során
12.1. Megrendelő részéről kapcsolattartó:
-

…….. –
Telefon:
E-mail:

12.2. Megrendelő részéről követelménytámasztó szervezetek és kapcsolattartó szakmai
képviselői:
- ………. –Telefon:
- E-mail:
12.3. Tervező képviselője:
-

…… - ……….., ügyvezető
Telefon:
E-mail:

-

Építész szakági vezető Tervező (tel):
kamarai névjegyzék száma: É -

-

Építmények gépészeti szakági Tervező (tel):
kamarai névjegyzék száma: G -

-

Építményvillamossági szakági Tervező (tel):
kamarai névjegyzék száma: V -

-

Tartószerkezeti szakági Tervező (tel):
kamarai névjegyzék száma: T -

12.4. Megrendelő kijelölt képviselői útján, folyamatos tervközi egyeztetés során tart
kapcsolatot a Vállalkozóval az esetlegesen felmerülő kérdések tisztázására és a feladatok
megoldására.
13. Egyéb rendelkezések
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13.1. A Tervező kijelenti, hogy tárgyi munka elvégzése során alvállalkozó tevékenységét nem
veszi igénybe valamint kijelenti, hogy a hatályos előírásoknak megfelelő szakmai
szakállománnyal rendelkezik.
VAGY
A Tervező kijelenti, hogy tárgyi munka elvégzése során az alábbi alvállalkozó(k)
tevékenységét veszi igénybe. Felek rögzítik, hogy alvállalkozónak a Vbt. 3. § 3. pontja
szerinti szervezeteket tekintik.


Alvállalkozó cég neve.
(címe:, adószáma:,
képviselője: név, beosztás)
(Munkarész megnevezése:, és mértéke …% a teljes műszaki tartalom vonatkozásában)

Tervező kijelenti, hogy az általa igénybe vett alvállalkozók rendelkeznek a tárgyi
feladatrész elvégzéséhez szükséges tevékenységi körrel.
Megrendelő tárgyi feladat végrehajtásához csak a fent megnevezett alvállalkozók
igénybevételéhez járul hozzá. Amennyiben a tárgyi feladat végrehajtása folyamán vállalkozói
igény merül fel további alvállalkozók igénybevételére, az a Megrendelő külön írásbeli
hozzájárulása esetén foganatosítható.
13.2. Tervező kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében részéről eljáró személyek
vele a munkajogi, illetve az egyéb irányadó jogszabályi feltételeknek megfelelő jogi
kapcsolatban vannak. Azon jogkövetkezményekért, melyek az ezen követelményeknek
nem megfelelő személyek bármilyen típusú foglalkoztatásából erednek, Tervező teljes
körűen helytáll.
13.3. Tervező tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben foglalt kötelezettségei megszegéséből
eredő károkért felelősséggel tartozik.
13.4. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy jelen beszerzési eljárás eredményeképpen
létrejövő szerződés tartalmára vonatkozó, illetve a szerződés teljesítése során tudomására
jutott, érdekkörébe tartozó információkat bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél
tudomására csak a Megrendelő írásbeli hozzájárulásával hozza, illetve kötelezettséget
vállal arra, hogy mind maga, mind pedig összes alvállalkozója megfelelően biztosítja az
összes, birtokában lévő, illetve a szerződés időtartama alatt vagy annak lezárása után
tudomására jutó minősített információ védelmét.
13.5. Tervező kötelezi magát arra, hogy a jelen beszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő
szerződés teljesítése során nevében és alvállalkozója nevében sem jár el a Kbt. 24. §-ban
részletezett összeférhetetlenségi szabályokba ütköző személy.
13.6. Amennyiben szerződő feleknek jelen szerződésből eredően jogvitájuk keletkezik, úgy azt
elsődlegesen peren kívüli egyeztetés útján kívánják megoldani. Ennek sikertelensége
esetére a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti bíróság
illetékességét ismerik el.
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13.7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a – 2013. évi V. törvény – Polgári
Törvénykönyv szabályai, valamint a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok
irányadóak.
13.8. Jelen szerződés – melyet a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag 5 példányban írták alá – mindkét fél általi aláírását követően az
utolsó aláírás napján lép hatályba.
Jelen szerződés melléklete:

, 2018. …..

, 2018. …..

………………………….
dr. Kovács Ferenc

………….……………….
név
…..
ügyvezető
ph.

polgármester
ph.
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