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Tisztelt Ajánlattevő!
Kérjük, hogy az ajánlattételi felhívás részletes áttanulmányozását követően, annak
kiegészítéseként jelen dokumentáció tartalmát is gondosan tanulmányozzák át a megfelelő
ajánlattétel érdekében.
Az ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációt részekre bontva építette fel az alábbiak szerint:
I. RÉSZ: NYILATKOZATMINTÁK
Az ajánlat elkészítésének megkönnyítése érdekében tartalmazza azokat a
formanyomtatványokat, amelyek használata javasolt. Használata esetén kitöltve, és
cégszerűen aláírva kell az ajánlattevőnek
-

ajánlatában (I. számmal jelölt dokumentumok),
vagy a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkérő felhívására (II.
számmal jelölt dokumentumok)

benyújtott dokumentációban elhelyeznie. A nyilatkozatminták elektronikusan, szerkeszthető
formátumban is átadásra kerülnek.
II. RÉSZ: SZERZŐDÉSTERVEZET
Tartalmazza jelen eljárás nyertesével megkötendő vállalkozási szerződés tervezetét.
Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen, nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó eljárás
vonatkozásában az ajánlattételi határidő lejártát követően a szerződés-tervezeten való
módosítás nem lehetséges.
III. RÉSZ: MŰSZAKI LEÍRÁS
Tartalmazza a közbeszerzés tárgyára vonatkozó közbeszerzési műszaki leírást. A műszaki
leírás azoknak a műszaki előírásoknak az összessége, amelyek meghatározzák a közbeszerzés
tárgya tekintetében megkövetelt jellemzőket, amelyek alapján a közbeszerzés tárgya olyan
módon írható le, hogy az megfeleljen az ajánlatkérő által igényelt rendeltetésnek.
A műszaki leírás külön dokumentumként kerül rendelkezésre bocsátásra. A műszaki leírás
alatt Ajánlatkérő az építési engedélyes tevékenységek esetében az engedélyes
tervdokumentációt és építési engedélyt, az egyéb részfeladatok tekintetében pedig az egyéb,
legalább jóváhagyási szintű tervdokumentumokat és műszaki ismertetéseket érti.
IV. RÉSZ: KÖLTSÉGVETÉS
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban rögzített okokból árazatlan költségvetést készített.
A költségvetés valamennyi sorát beárazva az ajánlatához Ajánlattevőnek csatolnia kell.
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I. RÉSZ: NYILATKOZATMINTÁK
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AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

1)

Nyilatkozat, igazolás, egyéb irat, dokumentum
megnevezése
Fedlap; tartalmazza legalább az ajánlattevő nevét, címét, az
ajánlatkérő nevét, az ajánlat tárgyát és a benyújtás dátumát

Minta1
-

2)

Tartalomjegyzék

I.1.
melléklet

3)

Felolvasólap

I.2.
melléklet

4)

Nyilatkozat az értékelésbe bevonni kívánt szakemberről

I.2/A
melléklet

5)

Az értékelésbe bevonni kívánt szakember önéletrajza

I.2/B
melléklet

6)

Az értékelésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre
állási nyilatkozata

I.2/C
melléklet

7)

8)

9)

10)

Ajánlattételi nyilatkozat
Ajánlattevő (Közös ajánlattevők) cégszerűen aláírt
nyilatkozata
- a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra,
- a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakra
- a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat
- egyéb nyilatkozatok.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
ajánlat eredeti példányának az ajánlati nyilatkozat eredeti
aláírt példányát kell tartalmaznia.
Ajánlattevő(k) cégszerűen aláírt nyilatkozata a Kbt. 66. §
(6) bekezdéséről
Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot minden
közös Ajánlattevőnek külön-külön cégszerűen aláírva
kell benyújtani.
Ajánlattevő(k) cégszerűen aláírt nyilatkozata a Kbt. 66.§ (4)
bekezdéséről
Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot minden közös
Ajánlattevőnek külön-külön cégszerűen aláírva kell
benyújtani.
Ajánlattevő(k), ill. Kapacitást nyújtó szervezet(ek)
cégszerűen aláírt nyilatkozatai a változásbejegyzési
eljárásról

I.3.
melléklet

I.4.
melléklet

I.5.
melléklet

I.6.
melléklet

Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot minden közös
Ajánlattevőnek külön-külön cégszerűen aláírva kell
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a „Minta” oszlopban található kihúzások nem azt jelentik, hogy a vonatkozó
nyilatkozatokat/igazolásokat nem kell az ajánlathoz csatolni, a kihúzások csupán arra utalnak, hogy a jelen dokumentum ezekre az
esetekre nem tartalmaz felhasználható iratmintát.
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11)

12)

13)

14)

benyújtani.
Amennyiben folyamatban van változásbejegyzési eljárás,
úgy csatolni szükséges a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlattevő(k) cégszerűen aláírt nyilatkozata a Kbt. 62. §
(1) bekezdés és g)-k), m) és q.) pontjában foglalt kizáró
okokról.
Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot minden közös
Ajánlattevőnek külön-külön cégszerűen aláírva kell
benyújtani.
Ajánlattevő(k) cégszerűen aláírt nyilatkozata a Kbt. 62. §
(1) bekezdés kb) és kc) pontjában foglalt kizáró okok fenn
nem állásáról.
Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot minden közös
Ajánlattevőnek külön-külön cégszerűen aláírva kell
benyújtani.
Ajánlattevő(k) cégszerűen aláírt nyilatkozata a Kbt. 67. §
(4) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet
17.§ (2) bekezdéséről, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót,
valamint alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplőt.

-

I.7/A
melléklet

I.7/B
melléklet

I.7/C
melléklet

Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot minden közös
Ajánlattevőnek külön-külön cégszerűen aláírva kell
benyújtani.
Ajánlattevő(k) cégszerűen aláírt nyilatkozata(i) az
alkalmassági követelménynek való megfelelésről
15)

16)

17)
18)

Közös
ajánlattétel
esetén
a
nyilatkozatot
(nyilatkozatokat) az adott alkalmassági követelményt
teljesítő közös Ajánlattevő(k)nek cégszerűen aláírva
kell benyújtani.
Cégszerűen
aláírt
nyilatkozat
az
alkalmassági
követelménynek való megfelelésről kapacitást nyújtó
szervezet részéről, arra a feltételre vonatkozóan, amelyet
a kapacitást nyújtó szervezet teljesít
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettség
vállaló nyilatkozatát tartalmazó megállapodás a Kbt. 65. §
(7) bekezdése alapján
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) cégszerűen aláírt
nyilatkozata a bevonni kívánt szakemberek jogosultságáról

I.8/A
melléklet

I.8/B
melléklet
I.9.
melléklet
I.9.
melléklet

19)

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) cégszerűen aláírt
nyilatkozata a kiegészítő tájékoztatás(ok) átvételéről
(amennyiben releváns)

I.10.
melléklet

20)

Nyilatkozat üzleti titokról

I.11.
melléklet
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21)

22)

23)

Dokumentáció átvételi igazolás (amennyiben korábban
nem került visszaküldésre)
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlatot tevő
ajánlattevők által kötött együttműködési megállapodás
(felhívás szerinti minimális tartalommal)
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevőnek és adott
esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
gazdasági
szereplő
(kiv.:
természetes
személy)
nyilatkozattételre
jogosultja
aláírási
címpéldányának/aláírás mintájának másolati példányát;
a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k)
esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az
ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a
meghatalmazott
aláírását
is
tartalmazó)
írásos
meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell;

I.12.
melléklet
-

-

amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás
van folyamatban az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia
kell az esetleges változásbejegyzési kérelem cégbírósághoz
történő benyújtásának igazolását.
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás,
nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, a
Kbt. 36. § (3) bekezdésének megfelelően ezen
dokumentumok ajánlattevő általi felelős magyar nyelvű
fordítását is a nem magyar nyelvű dokumentum mögé kell
csatolni.

-

25)

Vonalas műszaki ütemterv (ajánlattételi felhívás szerinti
minimális tartalommal)

-

26)

Cégszerűen aláírt beárazott költségvetés (elegendő a
főösszesítő cégszerű aláírása)

24)

-

A KBT. 69. § (4) – (6) BEK. SZERINTI FELHÍVÁS ALAPJÁN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK,
NYILATKOZATOK JEGYZÉKE
Nyilatkozat, igazolás, egyéb irat, dokumentum megnevezése
1)

Tartalomjegyzék

2)

Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról, illetve arról,
hogy Ajánlattevő (közös ajánlattevő) nem vesz igénybe
kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, ill. nem von be
kizáró okok hatálya alá tartozó kapacitást nyújtó

Minta2
II.1.
melléklet
II.2
melléklet

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a „Minta” oszlopban található kihúzások nem azt jelentik, hogy a vonatkozó
nyilatkozatokat/igazolásokat nem kell az ajánlathoz csatolni, a kihúzások csupán arra utalnak, hogy a jelen dokumentum ezekre az
esetekre nem tartalmaz felhasználható iratmintát.
2
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szervezetet
Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot minden közös
Ajánlattevőnek külön-külön cégszerűen aláírva kell
benyújtani.
3)

Nyilatkozat az SZ.1. alkalmassági követelmény tekintetében

5)

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő
esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti
igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy
nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
(Adott esetben a vállalkozás kamarai nyilvántartásba
vételéről szóló igazolás csatolható.)

6)

Nyilatkozat az SZ.2. alkalmassági követelmény tekintetében

4)

7)

8)

9)

10)

11)

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő
esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti
igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy
nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
(Adott esetben a vállalkozás kamarai nyilvántartásba
vételéről szóló igazolás csatolható.)
Referencia nyilatkozat (igazolás) (M.1.)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint a 21. § (2)
bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része
szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban is a 22. §
(3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell
igazolni. (A szerződést kötő másik fél által adott
igazolással.)
Nyilatkozat az M.2. alkalmassági követelmény
tekintetében,
adott
esetben
mellékletekkel
(önéletrajz,
végzettséget/képzettséget igazoló iratok)
Teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek rendelkezésre
állási nyilatkozatai

II.3/A.
melléklet

-

II.3/B.
melléklet

-

-

II.4.
melléklet

II.5.
melléklet
II.6.
melléklet
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I. 1. sz. melléklet
TARTALOMJEGYZÉK

Az ajánlathoz csatolt nyilatkozat, igazolás,
egyéb irat, dokumentum megnevezése

A táblázat tetszés szerinti sorokkal bővíthető!

oldalszám

9

I. 2. sz. melléklet
FELOLVASÓLAP
Neve
címe (székhelye/lakóhelye)
Ajánlattevő3

kapcsolattartó neve
Telefonszáma
telefax száma
e-mail címe

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (Ajánlattevő megnevezése)
…………………………. (Ajánlattevő székhelye) nevében kötelezettségvállalásra jogosult ……………..
(tisztség megjelölése)
nyilatkozom,
hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „A KISKUNHALASI HIRLING
JÓZSEF LOVASPARK TEKINTETÉBEN A 1818/2016. KORMÁNYHATÁROZATTAL ODAÍTÉLT
TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSEK KIVITELEZÉSE” tárgyban megindított
közbeszerzési eljárásban az alábbi ajánlatot tesszük:
Számszerűsíthető

Ajánlat

Értékelési részszempontok
1.

1. Vállalási díj (nettó HUF)

2.

2. Teljesítési határidő (hónapokban, a szerződés
hatályba lépésétől számított egész hónapok
száma rögzítendő)

3.

3. MV-É szakterületi felelős műszaki vezető
többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, kettő
tizedes jegyre kerekítve)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
................................................................
cégszerű aláírás

Közös ajánlattétel esetén külön a konzorcium adatait (egy táblázat), ezt követően pedig valamennyi konzorciumi tagot és azok adatait
(konzorciumi tagonként egy táblázat) kérjük feltüntetni!
3
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I. 2/A. sz. melléklet

NYILATKOZAT AZ ÉRTÉKELÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBERRŐL

Alulírott …………………………….…….., mint a …………………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő
megnevezése) …………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő székhelye) nevében
kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), hogy Kiskunhalas Város
Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „A KISKUNHALASI HIRLING JÓZSEF LOVASPARK
TEKINTETÉBEN A 1818/2016. KORMÁNYHATÁROZATTAL ODAÍTÉLT TÁMOGATÁSBÓL
MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSEK KIVITELEZÉSE" tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során
nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembert kívánjuk bevonni, akit az
értékelésnél kérünk figyelembe venni:

Részszempont esetében releváns szakember
MV-É szakterületi felelős műszaki vezető

Szakember neve
…………….

Mellékeljük a 3. részszempont esetében név szerint megnevezett szakember önéletrajzát,
bizonyítványmásolatát, valamint rendelkezésre állási nyilatkozatát.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
................................................................
cégszerű aláírás
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I. 2/B. sz. melléklet
ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)

Intézmény megnevezése / Végzettség

ÉPÍTÉSI SZAKTERÜLETEN SZERZETT TÖBBLET SZAKMAI TAPASZTALAT
BEMUTATÁSA
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Releváns feladatok,
feladattípusok megnevezése,
ismertetése (Pl. xy
projektben, tevékenységhez,
munkakörhöz kapcsolódóan
…………… építési tevékenység
végzése )

Kezdő és befejező
időpontjai
(év/hó/nap)

kezdő
időpont:…év…hó…
nap

Gyakorlati
idő

………hónap

befejező időpont:
:…év…hó ..nap
kezdő
időpont:…év…hó…
nap

………hónap

befejező időpont:
:…év…hó ..nap
kezdő
időpont:…év…hó…
nap
befejező időpont:
:…év…hó ..nap

………hónap
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Összesített gyakorlati idő
(kettő tizedes jegyre
kerekítve)
A táblázat szükség esetén bővíthető!

………hónap

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………
szakember aláírása
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I. 2/C. sz. melléklet

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT

Alulírott ………………… (szakember neve) ezúton kijelentem, hogy mint a(z) ………………
ajánlattevő (közös ajánlattevők) által ajánlott szakértő – az ajánlat nyertessége esetén - részt
veszek Kiskunhalas Város Önkormányzata által „A KISKUNHALASI HIRLING JÓZSEF
LOVASPARK TEKINTETÉBEN A 1818/2016. KORMÁNYHATÁROZATTAL ODAÍTÉLT
TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSEK KIVITELEZÉSE" tárgyú közbeszerzési
eljárás alapján megkötött szerződés teljesítésében.
Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni
kívánok a feladat végrehajtási idején belül, és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre
vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották.
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra
vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból
akadályoznák.
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy a tárgyi közbeszerzési
eljárásban az ajánlat keretében történő bemutatásról tudomásom van, ehhez jelen
nyilatkozatommal kifejezetten hozzájárulok és a teljesítés során kész vagyok közreműködni.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………
szakember aláírása
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I. 3. sz. melléklet
AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott …………………………….…….., mint a …………………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő
megnevezése) …………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő székhelye) nevében
kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), hogy Kiskunhalas Város
Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „A KISKUNHALASI HIRLING JÓZSEF LOVASPARK
TEKINTETÉBEN A 1818/2016. KORMÁNYHATÁROZATTAL ODAÍTÉLT TÁMOGATÁSBÓL
MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSEK KIVITELEZÉSE" tárgyban megindított közbeszerzési
eljárással összefüggésben
1. Nyilatkozom a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az alábbi kapacitást nyújtó
szervezet(ek)et kívánjuk igénybe venni4:

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet,
személy (név, cím)5

Az alkalmassági
feltétel, amelynek
igazolásához a
kapacitást nyújtó
szervezet erőforrására
támaszkodik

2. Az ajánlati felhívásban, ill. közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után, a Kbt. 66. § (2)
bekezdésének foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban és
közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és
azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.
Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy jelen közbeszerzési dokumentumban rögzítetteket,
a tárgyi feladat ellátásával összefüggő kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük az
ajánlatunkban rögzítettek szerint. Kötelezettséget vállalunk a szerződés megkötésére és
teljesítésére az ajánlatunkban meghatározott ellenszolgáltatásért.
Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha fennállnak a Kbt.-ben
meghatározott összeférhetetlenségi követelmények.
Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem
változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése
során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind
a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.
Tudomásul vesszük, hogy Önök a legjobb ár-érték arányú ajánlatot kívánják kiválasztani.
Vállaljuk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltától számítva legalább 60 napig
fenntartjuk. Tudomásul vesszük, hogy ajánlatunkat ezen ajánlati kötöttség időtartama alatt
nem változtathatjuk meg.
Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”
Ez esetben 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.
4
5
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Kijelentjük, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a
valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalunk.
3. Az ajánlatban csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás
aláírására jogosult személy írta alá.
Az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható
.pdf file) példánya és az excel költségvetés a papír alapú (eredeti) példánnyal teljes
mértékben megegyezik.
Tudomásul vesszük, hogy az ajánlati felhívás adatait csak az ajánlattételhez hasznosíthatjuk,
más célra történő felhasználása tilos.
Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban majd későbbiekben hiánypótlásunkban becsatolt
fordítás(ok) tartalma mindenben megfelel az eredeti szövegnek, annak tartalmáért
felelősséget vállalok.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

................................................................
cégszerű aláírás
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I. 4. sz. melléklet
NYILATKOZAT A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉSE ALAPJÁN6

Alulírott ………………………….…….., mint a …………………………… (ajánlattevő megnevezése)
…………………………. (ajánlattevő székhelye) nevében kötelezettségvállalásra jogosult ……………..
(tisztség megjelölése), hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „A
KISKUNHALASI
HIRLING
JÓZSEF
LOVASPARK
TEKINTETÉBEN
A
1818/2016.
KORMÁNYHATÁROZATTAL ODAÍTÉLT TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSEK
KIVITELEZÉSE" tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben
nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján7, hogy
a) a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzésnek az alábbi része(i) vonatkozásában
kívánunk alvállalkozót igénybe venni:
Közbeszerzés része(i)

b) a közbeszerzés fenti pontban megjelölt része(i) tekintetében – az ajánlat benyújtásakor
már ismert - az alábbi alvállalkozó(ka)t kívánjuk igénybe venni:
Az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozó neve, címe (székhelye,
lakóhelye)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

6
7

................................................................
cégszerű aláírás

Közös Ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön ki kell tölteni
Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”
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I. 5. sz. melléklet

NYILATKOZAT A KBT. 66. § (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN8

Alulírott …………………………….…….., mint a …………………………… (ajánlattevő megnevezése)
…………………………. (ajánlattevő székhelye) nevében kötelezettségvállalásra jogosult ……………..
(tisztség megjelölése), hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „A
KISKUNHALASI
HIRLING
JÓZSEF
LOVASPARK
TEKINTETÉBEN
A
1818/2016.
KORMÁNYHATÁROZATTAL ODAÍTÉLT TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSEK
KIVITELEZÉSE" tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben
nyilatkozom
hogy vállalkozásom a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerint ……………………………………-vállalkozásnak9 minősül / vállalkozásom nem tartozik a kisés középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá10.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

................................................................
cégszerű aláírás

Közös Ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön ki kell tölteni
mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a jogszabály
rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni.
10 A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni.
8
9
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I. 6. sz. melléklet

NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL11

Alulírott …………………………….…….., mint a …………………………… (ajánlattevő/kapacitást nyújtó
szervezet megnevezése) …………………………. (ajánlattevő/kapacitást nyújtó szervezet székhelye)
nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), hogy Kiskunhalas
Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „A KISKUNHALASI HIRLING JÓZSEF LOVASPARK
TEKINTETÉBEN A 1818/2016. KORMÁNYHATÁROZATTAL ODAÍTÉLT TÁMOGATÁSBÓL
MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSEK KIVITELEZÉSE" tárgyban megindított közbeszerzési
eljárással összefüggésben
nyilatkozom
hogy az általam képviselt gazdasági szervezet vonatkozásában változásbejegyzési eljárás
van/nincs12 folyamatban.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

................................................................
cégszerű aláírás

Közös Ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön ki kell tölteni
A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni. Amennyiben folyamatban van változásbejegyzési eljárás, úgy csatolja az ajánlattételi
felhívásban előírt dokumentációkat.
11
12
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I. 7/A. sz. melléklet
NYILATKOZAT
KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSA TEKINTETÉBEN13
(Kbt. 62. § (1) bekezdés b-d) és g)-k) és m) pontjai tekintetében)

Alulírott
…………………………….……..,
mint
a
………………………………
(Ajánlattevő)
…………………………. (Ajánlattevő székhelye) nevében kötelezettségvállalásra jogosult ……………..
(tisztség megjelölése)
nyilatkozom,
hogy nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62.
§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
……………………………
cégszerű aláírás

Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy a nyilatkozat keltezése nem lehet korábbi, mint az ajánlattételi felhívás megküldésének napja.
A nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtani.
13
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I. 7/B. sz. melléklet
NYILATKOZAT
KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSA TEKINTETÉBEN14
(Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) és kc) pontjai tekintetében)

Alulírott
…………………………….……..,
mint
a
………………………………
(Ajánlattevő)
…………………………. (Ajánlattevő székhelye) nevében kötelezettségvállalásra jogosult ……………..
(tisztség megjelölése)
nyilatkozom,
1. hogy Társaságunk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
vagy15
hogy Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.
*
2. Fentiekre tekintettel nyilatkozunk, hogy Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § rard) pontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik. Valamennyi tényleges
tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban mutatjuk be16:
Név:
Állandó lakhely:

……………………………
……………………………
vagy17

Fentiekre tekintettel nyilatkozunk, hogy Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § rard) pontja szerint definiált tényleges tulajdonossal nem rendelkezik.
3. A Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontja szerint nyilatkozom továbbá, hogy nincs olyan jogi
személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely cégünkben közvetetten vagy
közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.
vagy18
A Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontja szerint nyilatkozom továbbá, hogy a ………………………….…..
(cégnév, székhely) szervezet cégünkben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy a nyilatkozat keltezése nem lehet korábbi, mint az ajánlattételi felhívás megküldésének napja.
A nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtani.
15 Megfelelő pont aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő!
16 Felsorolás a tényleges tulajdonosok számának megfelelően módosítandó
17 Megfelelő pont aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő és a megfelelő rész kitöltendő!
18 Megfelelő pont aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő és a megfelelő rész kitöltendő!
14

21

Nyilatkozom továbbá, hogy a …………………………….….. (cégnév, székhely) szervezet
vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel
nem áll fenn.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
……………………………
cégszerű aláírás
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I. 7/C. sz. melléklet
NYILATKOZAT
KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSA TEKINTETÉBEN19
(Kbt. 67. § (4) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése
tekintetében)
Alulírott
…………………………….……..,
mint
a
………………………………
(Ajánlattevő)
…………………………. (Ajánlattevő székhelye) nevében kötelezettségvállalásra jogosult ……………..
(tisztség megjelölése)
nyilatkozom
hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „A KISKUNHALASI HIRLING
JÓZSEF LOVASPARK TEKINTETÉBEN A 1818/2016. KORMÁNYHATÁROZATTAL ODAÍTÉLT
TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSEK KIVITELEZÉSE" tárgyban megindított
közbeszerzési eljárás tekintetében a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt.
62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q.) pontokban foglalt kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
……………………………
cégszerű aláírás

Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy a nyilatkozat keltezése nem lehet korábbi, mint az ajánlattételi felhívás megküldésének napja.
A nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtani.
19
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I. 8/A. sz. melléklet

NYILATKOZAT
ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉS TEKINTETÉBEN20
Ajánlattevő részéről
Alulírott
…………………………….……..,
mint
a
………………………………
(Ajánlattevő)
…………………………. (Ajánlattevő székhelye) nevében kötelezettségvállalásra jogosult ……………..
(tisztség megjelölése)
nyilatkozom
hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „A KISKUNHALASI HIRLING
JÓZSEF LOVASPARK TEKINTETÉBEN A 1818/2016. KORMÁNYHATÁROZATTAL ODAÍTÉLT
TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSEK KIVITELEZÉSE" tárgyban megindított
közbeszerzési eljárás tekintetében az általam képviselt ajánlattevő megfelel az ajánlattételi
felhívás 13. pont
13.1. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozóan előírt SZ.1., ill. SZ.2., valamint
13.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság körében előírt M.1., M.2. 21
alkalmassági követelményeknek.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
……………………………
cégszerű aláírás

Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy a nyilatkozat keltezése nem lehet korábbi, mint az ajánlattételi felhívás megküldésének napja.
A nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtani.
20

21 A nyilatkozatot tevőnek azokat a pontokat kell a nyilatkozatban feltüntetni, amelyeknek Ő felel meg, a többi az adott nyilatkozatból
törlendő.
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I. 8/B. sz. melléklet

NYILATKOZAT
MŰSZAKI-SZAKMAI ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉS
TEKINTETÉBEN22
Kapacitást nyújtó szervezet részéről
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (Kapacitást nyújtó szervezet)
…………………………. (Kapacitást nyújtó szervezet) nevében kötelezettségvállalásra jogosult
…………….. (tisztség megjelölése)
nyilatkozom
hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „A KISKUNHALASI HIRLING
JÓZSEF LOVASPARK TEKINTETÉBEN A 1818/2016. KORMÁNYHATÁROZATTAL ODAÍTÉLT
TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSEK KIVITELEZÉSE" tárgyban megindított
közbeszerzési eljárás tekintetében az általam képviselt szervezet megfelel az ajánlattételi
felhívás 13. pont
13.1. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozóan előírt SZ.1., valamint
13.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság körében előírt M.1., M.2. 23
alkalmassági követelményeknek.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
……………………………
cégszerű aláírás

Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy a nyilatkozat keltezése nem lehet korábbi, mint az ajánlattételi felhívás megküldésének napja.
A nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtani.
22

23 A nyilatkozatot tevőnek azokat a pontokat kell a nyilatkozatban feltüntetni, amelyeknek Ő felel meg, a többi az adott nyilatkozatból
törlendő.
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I. 8. sz. melléklet
KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ
NYILATKOZATÁT TARTALMAZÓ MEGÁLLAPODÁS
(Kbt. 65. § (7) bekezdés)24
amely létrejött egyrészről:
………………………………….
székhely:
adószám:
cégjegyzékszám:
képviselő neve:
mint ajánlattevő,
másrészről
………………………………….
székhely:
adószám:
cégjegyzékszám:
képviselő neve:
mint kapacitást nyújtó szervezet,

……………….
……………….
……………….
……………….

……………….
……………….
……………….
……………….

a továbbiakban, mint Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1. Ajánlattevő ajánlatot kíván tenni az alábbi közbeszerzési eljárás során:
Ajánlatkérő: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Közbeszerzés tárgya: „A KISKUNHALASI HIRLING JÓZSEF LOVASPARK TEKINTETÉBEN A
1818/2016. KORMÁNYHATÁROZATTAL ODAÍTÉLT TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTANDÓ
FEJLESZTÉSEK KIVITELEZÉSE"
2.

Kapacitást nyújtó szervezet az 1. pontban megjelölt közbeszerzési eljárás ajánlati
felhívásának ……………. pontja szerinti alkalmassági feltétel igazolásában részt vesz, ahhoz
kapacitást nyújt.

3.

Kapacitást nyújtó szervezet vállalja, hogy az alkalmasságot a felhívásban előírt módon
igazolja.

4.

Kapacitást nyújtó szervezet jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra,
hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrásokat a
szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre bocsátja.

5.

A 4. pontban rögzített rendelkezésre bocsátás módja: ………………………………………..

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………………………………………

……………………………………

(Ajánlattevő)

(Kapacitást nyújtó szervezet)

A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően a kapacitást nyújtó szervezet szerződésben vagy előszerződésben rögzített
kötelezettségvállalását szükséges benyújtani.
24
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I.

9. sz. melléklet

NYILATKOZAT
A BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEREK JOGOSULTSÁGA TEKINTETÉBEN
Alulírott…………………., mint a ……………………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő
megnevezése) …………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő székhelye) nevében
kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), hogy Kiskunhalas Város
Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „A KISKUNHALASI HIRLING JÓZSEF LOVASPARK
TEKINTETÉBEN A 1818/2016. KORMÁNYHATÁROZATTAL ODAÍTÉLT TÁMOGATÁSBÓL
MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSEK KIVITELEZÉSE" tárgyban megindított közbeszerzési
eljárásban felelősségem tudatában
nyilatkozom
hogy az M.2. alkalmassági követelmény teljesítésére megjelölni kívánt
M.2.1. szerinti szakember legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog az előírt
MV-É felelős műszaki vezetői – vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal és az
M.2.2. szerinti szakember legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog az előírt
„Építészeti tervezési terület” É kategóriájú tervezői – vagy azzal egyenértékű –
jogosultsággal.
Tudomásul veszem, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szakember esetében
Ajánlattevő részéről a szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4)
bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti
meg Ajánlatkérő a szerződést.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………
cégszerű aláírás
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I. 10. sz. melléklet
NYILATKOZAT
a kiegészítő tájékoztatás(ok) átvételéről25

Alulírott…………………. mint a ……………………………… (ajánlattevő /közös ajánlattevő
megnevezése) …………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő székhelye) nevében
kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése) kijelentem, hogy Kiskunhalas
Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „A KISKUNHALASI HIRLING JÓZSEF LOVASPARK
TEKINTETÉBEN A 1818/2016. KORMÁNYHATÁROZATTAL ODAÍTÉLT TÁMOGATÁSBÓL
MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSEK KIVITELEZÉSE" tárgyban megindított közbeszerzési
eljárásban ….... db kiegészítő tájékoztatást megkaptuk és jelen ajánlat elkészítése során azokat
figyelembe vettük.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………
cégszerű aláírás

Csak abban az esetben szükséges kitölteni és az ajánlathoz csatolni, amennyiben sor került az eljárás keretében kiegészítő
tájékoztatás megküldésére.
25

28

I. 11. sz. melléklet
NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL

Közbeszerzés tárgya:
„A KISKUNHALASI HIRLING JÓZSEF LOVASPARK TEKINTETÉBEN A 1818/2016.
KORMÁNYHATÁROZATTAL ODAÍTÉLT TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSEK
KIVITELEZÉSE"
Alulírott………………….mint a ……………………………… (ajánlattevő /közös ajánlattevő
megnevezése) …………………………. (ajánlattevő /közös ajánlattevő székhelye) nevében
kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése) kijelentem, hogy a fenti
közbeszerzési eljárás során
a) ajánlatunk üzleti titkot tartalmazó dokumentumot nem tartalmaz.*
b) az ajánlatunkban csatolt alábbi dokumentumok üzleti titkot tartalmaznak, ezért azok
nyilvánosságra hozatalát megtiltjuk: ………………….*
Az üzleti titokká nyilvánítás indokolása dokumentumonként: ……………….*
(*Kérjük az a) vagy a b) pont kitöltését és b.) pont esetén az indokok megadását)

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………..………
(cégszerű aláírás)
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I. 12. sz. melléklet
ÁTVÉTELI IGAZOLÁS
„A KISKUNHALASI HIRLING JÓZSEF LOVASPARK TEKINTETÉBEN A 1818/2016.
KORMÁNYHATÁROZATTAL ODAÍTÉLT TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSEK
KIVITELEZÉSE"
Ajánlattételi felhívás és Dokumentáció átvételének igazolása
Az átvevő cég neve:
Az átvevő cég székhelye:
Az átvevő cég adószáma:
A cég illetékes ügyintézője:
Ügyintéző telefonszáma:
Ügyintéző fax száma:
Ügyintéző e-mail címe:
A dokumentációt átvevő neve:
Az átvétel időpontja:

.......................................
átvevő aláírása
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II. 1. sz. melléklet
TARTALOMJEGYZÉK

Az ajánlathoz csatolt nyilatkozat, igazolás,
egyéb irat, dokumentum megnevezése

oldalszám

31

II.2. sz. melléklet
NYILATKOZAT
KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSA TEKINTETÉBEN26

Alulírott
…………………………….……..,
mint
a
………………………………
(Ajánlattevő)
…………………………. (Ajánlattevő székhelye) nevében kötelezettségvállalásra jogosult ……………..
(tisztség megjelölése)
nyilatkozom,
a.) hogy továbbra sem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok.
b.) A Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) és kc) pontjai tekintetében az ajánlatba csatolt
nyilatkozathoz képest változás nem következett be
vagy
a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) és kc) pontjai tekintetében az ajánlatba csatolt
nyilatkozathoz képest változás következett be, ezért az ajánlatba csatolt I.6/B
nyilatkozat minta szerinti nyilatkozatot jelen dokumentumba csatoljuk a módosult
tartalommal27.
c.) hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „A KISKUNHALASI
HIRLING JÓZSEF LOVASPARK TEKINTETÉBEN A 1818/2016. KORMÁNYHATÁROZATTAL
ODAÍTÉLT TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSEK KIVITELEZÉSE"
tárgyban megindított közbeszerzési eljárás tekintetében az alkalmasság igazolásában
részt vevő személy/szervezet (adott esetben), valamint a szerződés teljesítéséhez
igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g)-k), m) és q) pontokban foglalt kizáró okok, ill. a szerződés teljesítéséhez
nem veszünk igénybe az előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
……………………………
cégszerű aláírás

Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy a nyilatkozat keltezése nem lehet korábbi, mint a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívás
megküldésének napja. A nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtani.
27 A megfelelő aláhúzandó, vagy a nem releváns törlendő.
26
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II.3/A. sz. melléklet
NYILATKOZAT
AZ SZ.1. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY TEKINTETÉBEN 28

Alulírott…………………., mint a ……………………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő
/kapacitást nyújtó szervezet megnevezése) …………………………. (szervezet székhelye) nevében
kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), Kiskunhalas Város
Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „A KISKUNHALASI HIRLING JÓZSEF LOVASPARK
TEKINTETÉBEN A 1818/2016. KORMÁNYHATÁROZATTAL ODAÍTÉLT TÁMOGATÁSBÓL
MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSEK KIVITELEZÉSE” tárgyban megindított közbeszerzési
eljárásban
nyilatkozom
hogy az általam képviselt szervezet szerepel a Magyar Építész Kamara által vezetett,
tervezési tevékenységet végző Vállalkozások Nyilvántartásában.
Nyilvántartási száma: ………………………………………………..
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Ajánlatkérőnek kétsége merül fel jelen nyilatkozat
valóságtartalmával kapcsolatban, akkor a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján felvilágosítás kérés
keretében előírhatja számomra a megfelelő igazolás benyújtását.
(Adott esetben a vállalkozás kamarai nyilvántartásba vételéről szóló igazolás csatolható.)
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………
cégszerű aláírás

Közös ajánlattétel esetén valamennyi építési kivitelezési tevékenység végzésében részt vevő közös ajánlattevőnek külön-külön be
kell nyújtani
28
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II.3/B. sz. melléklet
NYILATKOZAT
AZ SZ.2. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY TEKINTETÉBEN 29

Alulírott………………….,
mint
a
………………………………
(ajánlattevő
megnevezése)
…………………………. (ajánlattevő székhelye) nevében kötelezettségvállalásra jogosult ……………..
(tisztség megjelölése), Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „A
KISKUNHALASI
HIRLING
JÓZSEF
LOVASPARK
TEKINTETÉBEN
A
1818/2016.
KORMÁNYHATÁROZATTAL ODAÍTÉLT TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSEK
KIVITELEZÉSE” tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban
nyilatkozom
hogy az általam képviselt ajánlattevő szervezet szerepel a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara (MKIK) által vezetett, Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékében.
Nyilvántartási száma: ………………………………………………..
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Ajánlatkérőnek kétsége merül fel jelen nyilatkozat
valóságtartalmával kapcsolatban, akkor a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján felvilágosítás kérés
keretében előírhatja számomra a megfelelő igazolás benyújtását.
(Adott esetben a vállalkozás kamarai nyilvántartásba vételéről szóló igazolás csatolható.)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………
cégszerű aláírás

Közös ajánlattétel esetén valamennyi építési kivitelezési tevékenység végzésében részt vevő közös ajánlattevőnek külön-külön be
kell nyújtani
29

II. 4. sz. melléklet
REFERENCIA IGAZOLÁS 30
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (referenciát adó szervezet megnevezése) …………………………. (szervezet székhelye),
…………………………. nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő
által „A KISKUNHALASI HIRLING JÓZSEF LOVASPARK TEKINTETÉBEN A 1818/2016. KORMÁNYHATÁROZATTAL ODAÍTÉLT TÁMOGATÁSBÓL
MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSEK KIVITELEZÉSE” tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben
nyilatkozom,
hogy a ……………………………………………………….(cégnév) ……………………………………….(székhely) vállalkozás (ajánlattevő, ill. kapacitást nyújtó
szervezet) a referenciát adó, mint szerződést kötő másik fél részére a következő építési beruházásokat teljesítette:
Az építési beruházás tárgya,
tartalmának rövid ismertetése oly
módon, hogy az ajánlattételi felhívás
13. M/1. pontjában meghatározott
műszaki-szakmai alkalmassági
minimumkövetelményeknek történő
megfelelés valamennyi eleme
egyértelműen megállapítható legyen

Az építési beruházás releváns
mennyiségei, oly módon, hogy az
ajánlattételi felhívás 13. M/1.
pontjában meghatározott
műszaki-szakmai alkalmassági
minimumkövetelményeknek
történő megfelelés valamennyi
eleme egyértelműen
megállapítható legyen

Teljesítés év/hónap/nap
szerint megjelölt
- kezdő és
befejező
időpontja

Teljesítés
helye

A teljesítés az
előírásoknak és a
szerződésnek
megfelelően
történt -e

A referenciát adó
szervezet részérő
kapcsolattartó
személy neve,
beosztása, címe
telefonszáma, e-mail
címe

A táblázat tetszés szerinti sorokkal bővíthető!
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
................................................................
cégszerű aláírás
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A nyilatkozatot (igazolást) a referenciát adónak kell kiállítani a 321/2015. (X.30.) Korm. 22. § (2) bekezdése szerint.

II. 5. sz. melléklet
NYILATKOZAT
AZ M.2. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY TEKINTETÉBEN 31
Alulírott…………………., mint a ……………………………… (ajánlattevő/kapacitást nyújtó szervezet
megnevezése) …………………………. (ajánlattevő/kapacitást nyújtó szervezet székhelye)
nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), Kiskunhalas Város
Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „A KISKUNHALASI HIRLING JÓZSEF LOVASPARK
TEKINTETÉBEN A 1818/2016. KORMÁNYHATÁROZATTAL ODAÍTÉLT TÁMOGATÁSBÓL
MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSEK KIVITELEZÉSE” tárgyban megindított közbeszerzési
eljárásban
nyilatkozom
hogy a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítésébe az alábbi,
alkalmassági előírást teljesítő szakembereket vonjuk be:
Alkalmassági előírás: M.2.1.
Szakember
neve

Szakember
végzettsége,
képzettsége

Szakmai
gyakorlati ideje

Rendelkezik-e
MV-É érvényes
felelős műszaki
vezetői (vagy
azzal
egyenértékű)
jogosultsággal
(igen/nem)

Nyilvántartó
hatóság
megnevezése
és
nyilvántartási
szám, vagy
elérési útvonal
(igen válasz
esetén)

Alkalmassági előírás: M.2.2.
Szakember
neve

Szakember
végzettsége,
képzettsége

Szakmai
gyakorlati ideje

Rendelkezik-e
„Építészeti
tervezési
terület” É
kategóriájú
tervezési (vagy
azzal
egyenértékű)
jogosultsággal
(igen/nem)

Nyilvántartó
hatóság
megnevezése
és
nyilvántartási
szám, vagy
elérési útvonal

(igen válasz
esetén)

Ajánlattevőnek, vagy amennyiben a követelményt részben vagy egészben kapacitást nyújtó szervezet teljesíti, úgy a vonatkozó
követelményre kapacitást nyújtó szervezetnek kell benyújtani. Külön az a.) és b.) követelményre is benyújtható, más szervezet általi
teljesítés esetén.
31

36

Amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt jogosultsággal, ill. nem szerepel a
szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy csatolásra
kerülnek legalább egyszerű másolatban:
-

a szakember által aláírt, a szakmai tapasztalatot is tartalmazó szakmai önéletrajz,
valamint a végzettséget, képzettséget bizonyító okiratok egyszerű másolatai,

Ezekből az iratokból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen
megállapítható.
(Amennyiben a szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai
nyilvántartásban, ezen iratok csatolása nem szükséges).
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………
cégszerű aláírás
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II.

6. sz. melléklet

TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBER
RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZATA

Alulírott …………………………………..……….., büntetőjogi felelősségem tudatában
kijelentem,
hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kiírt „A KISKUNHALASI
HIRLING JÓZSEF LOVASPARK TEKINTETÉBEN A 1818/2016. KORMÁNYHATÁROZATTAL
ODAÍTÉLT TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSEK KIVITELEZÉSE” tárgyú
közbeszerzési eljárásban a(z) ………….......................…… ajánlattevő nyertessége esetén a
szerződés teljesítésében részt veszek.
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra
vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból
akadályoznák.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………..………
(aláírás)
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II. RÉSZ: SZERZŐDÉS TERVEZET
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III. RÉSZ: MŰSZAKI LEÍRÁS
(Az Ajánlattételi dokumentáció mellékleteként külön csatolva)
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IV. RÉSZ: KÖLTSÉGVETÉS
(Az Ajánlattételi dokumentáció mellékleteként külön csatolva)
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