AJÁNLATKÉR
AJÁNLATKÉR
AJÁNLATKÉR
AJÁNLATKÉR

NEVE:
CÍME:
TELEFONSZÁMA:
FAXSZÁMA:
A FELEL S AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI
SZAKTANÁCSADÓ NEVE:
LAJSTROMSZÁMA:
LEVELEZÉSI CÍME:
E-MAIL CÍME:

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7100 SZEKSZÁRD, BÉLA KIRÁLY TÉR 8..
+36 74/504-100
+36 74/510-251
DR. TURI ÁKOS.

00416
7621 PÉCS, TERÉZ U.11-13. (RÓMAI UDVAR)
dr. turiakos.ugyved@t-online.hu

IV FEJEZET:
AJÁNLOTT MELLÉKLETEK

TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 „EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS
INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE A SZEKSZÁRD, WIGAND TÉR 1-2. SZÁM
ALATT” CÍM PROJEKT KERETÉBEN, HÁZI ORVOSI RENDEL , FOGORVOSI
RENDEL ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ KÖZÖS KÖZLEKED HELYISÉG
ÁTALAKÍTÁSA, B VÍTÉSE ÉS KORSZER SÍTÉSE

2017. november

IV./1. JELEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT
BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK

AJÁNLATKÉR NEVE: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉR CÍME: 7100 SZEKSZÁRD BÉLA KIRÁLY TÉR 8.

1. számú melléklet
BORÍTÓLAP
Ajánlatkér neve:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Címe (székhelye):

7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Közbeszerzés tárgya:

TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 „Egészségügyi
alapellátás
infrastrukturális
fejlesztése
a
Szekszárd, Wigand tér 1-2. szám alatt” című
projekt keretében, házi orvosi rendel , fogorvosi
rendel és a hozzájuk tartozó közös közleked
helyiség átalakítása, b vítése és korszerűsítése

Ajánlattev pontos neve:
Címe (székhelye):
Telefonszáma:
Telefax száma:
E-mail címe:
Cégjegyzék száma:
Statisztikai számjele:
Adószáma:
A számlát vezet bank neve és számla száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó személy neve:
A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó telefax száma:
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2. sz. számú melléklet
TARTALOMJEGYZÉK
Oldalszám
BORÍTÓLAP (1 SZ. MELLÉKLET)
TARTALOMJEGYZÉK (2. SZ. MELLÉKLET)
1. FEJEZET:
1. Felolvasó lap (3. számú melléklet)
2. Az ajánlattételi felhívás m) M.2. pontjában el írt szakemberek szakmai
önéletrajza a Felolvasólapon tett megajánlás alátámasztására a 3. értékelési
részszempont tekintetében (3.1. számú melléklet)
3.

Nyilatkozat a „Környezetvédelemi szempontok érvényesülése a Felolvasólapon
tett megajánlás alátámasztására a 4. értékelési részszempont tekintetében (3.2.
számú melléklet)

2. FEJEZET: KBT. 67. § (1) BEKEZDÉSE ÉS KBT. 114. § (2) BEKEZDÉSE,
VALAMINT A 321/2015. (X. 30.) KORM. RENDELET 17.§ (1)-(2)
BEKEZDÉSE, 25.§ (2) BEKEZDÉSE SZERINTI DOKUMENTUM
1.

Ajánlattev nyilatkozata a kizáró okokról, alkalmassági feltételekr l, valamint
más szervezetek igénybevételér l (4. számú melléklet)

2. Az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozata az
alkalmassági feltételekr l (adott esetben) (5. számú melléklet)
3. FEJEZET: AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN EL ÍRT EGYÉB
DOKUMENTUMOK ÉS IGAZOLÁSOK
1. Ajánlati nyilatkozat (6. számú melléklet)
2. Szerz déses vagy el szerz désben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okirat
a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdés igazolására (adott esetben)
3. Változásbejegyzési (elektronikus) kérelem (adott esetben)
4. Az ajánlatban szerepl bármilyen nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre vagy aláírásra
jogosult képvisel aláírási címpéldánya vagy aláírási mintája
5. A cégkivonatban nem szerepl kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre
jogosult személyt l származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalva (adott esetben) (7. számú melléklet)
6. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekr l (8. számú melléklet)
7. Közös ajánlattev i megállapodás (adott esetben)
8. Beárazott költségvetés
4. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT
ESETBEN)
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AJÁNLATKÉR NEVE: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉR CÍME: 7100 SZEKSZÁRD BÉLA KIRÁLY TÉR 8.

1. Üzleti titkot tartalmazó irathoz kapcsolódó indoklás
5. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEV
ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)
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AJÁNLATKÉR NEVE: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉR CÍME: 7100 SZEKSZÁRD BÉLA KIRÁLY TÉR 8.

3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
1. Ajánlattev adatai:
Ajánlattev (k) neve(i), székhelye(i)

Adatai

Önálló
ajánlattev

Közös ajánlattev k adatai2
1

Közös
ajánlattev k

Vezet
cég

További
tagok

További
tagok

Megnevezése:
Székhely/lakcím:
Postai cím:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
A
kapcsolattartó
személy neve:
2. Ajánlattétel tárgya:
TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd,
Wigand tér 1-2. szám alatt” című projekt keretében, házi orvosi rendel , fogorvosi rendel és a
hozzájuk tartozó közös közleked helyiség átalakítása, b vítése és korszerűsítése
Az értékelési szempontokra tett megajánlás:

3.

Értékelési részszempont
1.

Ajánlat

Ár részszempont
Egyösszeg Nettó Ajánlati Ár (HUF)

[......] HUF

Min ségi kritériumok
2.

A jótállás vállalt id tartama (hibajelentési
id szak) egész hónapban megadva

3.

3. A megvalósításban és az irányításában
közvetlenül résztvev , az ajánlattételi felhívás m)
pont M.2. pontjában meghatározott szakmai
tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal
rendelkez szakember szakmai tapasztalata egész
hónapban megadva (hónap)

1Nem
2Nem

kívánt rész törlend !
kívánt rész törlend !
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[......] hónap

AJÁNLATKÉR NEVE: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉR CÍME: 7100 SZEKSZÁRD BÉLA KIRÁLY TÉR 8.

3.1
3.2
3.3
4.

építési szakterületen tapasztalattal rendelkez
szakember
építménygépészeti
szakterületen
tapasztalattal
rendelkez szakember
építményvillamossági szakterületen tapasztalattal
rendelkez szakember
Környezetvédelemi szempontok érvényesülése

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

[......] hónap
[......] hónap
[......] hónap
[......] db

…………………………………………
(önálló ajánlattev vagy
közös ajánlattev k által kijelölt
gazdasági szerepl cégjegyzésre jogosult
képvisel jének aláírása)

-7-

AJÁNLATKÉR NEVE: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉR CÍME: 7100 SZEKSZÁRD BÉLA KIRÁLY TÉR 8.

3.1. számú melléklet

AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS m) M.2. PONTJÁBAN EL ÍRT SZAKEMBEREK
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA A FELOLVASÓLAPON TETT MEGAJÁNLÁS
ALÁTÁMASZTÁSÁRA A 3. ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONT TEKINTETÉBEN
TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand
tér 1-2. szám alatt” című projekt keretében, házi orvosi rendelő, fogorvosi rendelő és a hozzájuk tartozó
közös közlekedő helyiség átalakítása, bővítése és korszerűsítése
tárgyban, a Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdése
szerinti, közvetlen ajánlattételi felhívással indított nyílt közbeszerzési eljárás céljára
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AJÁNLATKÉR NEVE: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉR CÍME: 7100 SZEKSZÁRD BÉLA KIRÁLY TÉR 8.

3.1.-1.1. számú melléklet
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
Az ajánlattételi felhívás m) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2./ pont, M.2.1./alpontban
rögzített szakemberek vonatkozásában, amennyiben a szakember szerepel felel s m szaki
vezet i névjegyzékben
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési id :
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK, KÉPZETTSÉG
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az id ben visszafelé!)
Mett l meddig (év)

Intézmény megnevezése / Végzettség

A felel s műszaki vezet i jogosultság megszerzésének pontos id pontja (a szakmagyakorlási
jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásba - kamarai névjegyzékbe- vétel időpontja) : ……… év …….. hó
…..nap
MUNKAHELYEK MUNKAKÖRÖK
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az id ben visszafelé!)
Korábbi/jelenlegi munkahelyek
ismertetése, kezdési és befejezési
id pontjai

Korábbi
projektek
ismertetése,
kezdési és
befejezési
id pontjai
(év/hónap)

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása

SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az id ben visszafelé!)
Ellátott funkciók és feladatok
felsorolása
épület építési és /vagy felújítási
Gyakorlati id
és/vagy b vítési és/vagy átalakítási
(egész hónap)
megvalósítása során,
a jogosultság
megszerzéséhez szükséges
minimális szakmai tapasztalaton
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AJÁNLATKÉR NEVE: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉR CÍME: 7100 SZEKSZÁRD BÉLA KIRÁLY TÉR 8.

túli szakmai gyakorlati id
vonatkozásában

az alkalmasság
keretében el írt,
és az ott
meghatározottak
on túli többlet
tapasztalat a
szakmai
önéletrajz alapján
(egész hónap)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………………
(saját kezű aláírás)
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AJÁNLATKÉR NEVE: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉR CÍME: 7100 SZEKSZÁRD BÉLA KIRÁLY TÉR 8.

3.1.-1.2. számú melléklet
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
Az ajánlattételi felhívás m) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2./ pont, M.2.1./ alpontban
rögzített szakemberek vonatkozásában, amennyiben a szakember nem szerepel a felel s
m szaki vezet i névjegyzékben

SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési id :
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK, KÉPZETTSÉG
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az id ben visszafelé!)
Mett l meddig (év)

Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK MUNKAKÖRÖK
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az id ben visszafelé!)
Korábbi/jelenlegi munkahelyek
ismertetése, kezdési és befejezési
id pontjai

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
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Korábbi
projektek
ismertetése,
kezdési és
befejezési
id pontjai
(év/hónap)

SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az id ben visszafelé!)
Ellátott funkciók és feladatok
felsorolása
épület építési és /vagy felújítási
és/vagy b vítési és/vagy átalakítási
Gyakorlati id
megvalósítása során,
(egész hónap)
a jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai
gyakorlati id vonatkozásában

összesített
gyakorlati id a
szakmai
önéletrajz alapján
(egész hónap)

Korábbi
projektek
ismertetése,
kezdési és
befejezési
id pontjai
(év/hónap)

SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az id ben visszafelé!)
Ellátott funkciók és feladatok
felsorolása
épület építési és /vagy felújítási
és/vagy b vítési és/vagy átalakítási
Gyakorlati id
megvalósítása során,
(egész hónap)
a jogosultság
megszerzéséhez szükséges
minimális szakmai tapasztalaton
túli
szakmai
gyakorlati
id
vonatkozásában
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AJÁNLATKÉR NEVE: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉR CÍME: 7100 SZEKSZÁRD BÉLA KIRÁLY TÉR 8.

az alkalmasság
keretében el írt,
és az ott
meghatározottak
on túli többlet
tapasztalat a
szakmai
önéletrajz alapján
(egész hónap)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………
(saját kezű aláírás)
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AJÁNLATKÉR NEVE: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉR CÍME: 7100 SZEKSZÁRD BÉLA KIRÁLY TÉR 8.

3.1.-2.1. számú melléklet
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
Az ajánlattételi felhívás m) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2./ pont, M.2.2./alpontban
rögzített szakemberek vonatkozásában, amennyiben a szakember szerepel felel s m szaki
vezet i névjegyzékben
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési id :
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK, KÉPZETTSÉG
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az id ben visszafelé!)
Mett l meddig (év)

Intézmény megnevezése / Végzettség

A felel s műszaki vezet i jogosultság megszerzésének pontos id pontja (a szakmagyakorlási
jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásba - kamarai névjegyzékbe- vétel időpontja) : ……… év …….. hó
…..nap
MUNKAHELYEK MUNKAKÖRÖK
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az id ben visszafelé!)
Korábbi/jelenlegi munkahelyek
ismertetése, kezdési és befejezési
id pontjai

Korábbi
projektek
ismertetése,
kezdési és
befejezési
id pontjai
(év/hónap)

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása

SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az id ben visszafelé!)
Ellátott funkciók és feladatok
felsorolása
épületgépészeti munka
Gyakorlati id
megvalósítása során,
(egész hónap)
a jogosultság
megszerzéséhez szükséges
minimális szakmai tapasztalaton
túli szakmai gyakorlati id
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vonatkozásában

az alkalmasság
keretében el írt,
és az ott
meghatározottak
on túli többlet
tapasztalat a
szakmai
önéletrajz alapján
(egész hónap)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………………
(saját kezű aláírás)
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AJÁNLATKÉR NEVE: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉR CÍME: 7100 SZEKSZÁRD BÉLA KIRÁLY TÉR 8.

3.1.-2.2. számú melléklet
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
Az ajánlattételi felhívás m) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2./ pont, M.2.2./ alpontban
rögzített szakemberek vonatkozásában, amennyiben a szakember nem szerepel a felel s
m szaki vezet i névjegyzékben

SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési id :
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK, KÉPZETTSÉG
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az id ben visszafelé!)
Mett l meddig (év)

Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK MUNKAKÖRÖK
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az id ben visszafelé!)
Korábbi/jelenlegi munkahelyek
ismertetése, kezdési és befejezési
id pontjai

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
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AJÁNLATKÉR NEVE: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉR CÍME: 7100 SZEKSZÁRD BÉLA KIRÁLY TÉR 8.

Korábbi
projektek
ismertetése,
kezdési és
befejezési
id pontjai
(év/hónap)

SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az id ben visszafelé!)
Ellátott funkciók és feladatok
felsorolása
épületgépészeti munka
Gyakorlati id
megvalósítása során,
(egész hónap)
a jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai
gyakorlati id vonatkozásában

összesített
gyakorlati id a
szakmai
önéletrajz alapján
(egész hónap)

Korábbi
projektek
ismertetése,
kezdési és
befejezési
id pontjai
(év/hónap)

SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az id ben visszafelé!)
Ellátott funkciók és feladatok
felsorolása
épületgépészeti munka
megvalósítása során,
Gyakorlati id
a jogosultság
(egész hónap)
megszerzéséhez szükséges
minimális szakmai tapasztalaton
túli
szakmai
gyakorlati
id
vonatkozásában
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az alkalmasság
keretében el írt,
és az ott
meghatározottak
on túli többlet
tapasztalat a
szakmai
önéletrajz alapján
(egész hónap)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………………
(saját kezű aláírás)
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AJÁNLATKÉR NEVE: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉR CÍME: 7100 SZEKSZÁRD BÉLA KIRÁLY TÉR 8.

3.1.-3.1. számú melléklet
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
Az ajánlattételi felhívás m) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2./ pont, M.2.3./alpontban
rögzített szakemberek vonatkozásában, amennyiben a szakember szerepel felel s m szaki
vezet i névjegyzékben
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési id :
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK, KÉPZETTSÉG
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az id ben visszafelé!)
Mett l meddig (év)

Intézmény megnevezése / Végzettség

A felel s műszaki vezet i jogosultság megszerzésének pontos id pontja (a szakmagyakorlási
jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásba - kamarai névjegyzékbe- vétel időpontja) : ……… év …….. hó
…..nap
MUNKAHELYEK MUNKAKÖRÖK
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az id ben visszafelé!)
Korábbi/jelenlegi munkahelyek
ismertetése, kezdési és befejezési
id pontjai

Korábbi
projektek
ismertetése,
kezdési és
befejezési
id pontjai
(év/hónap)

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása

SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az id ben visszafelé!)
Ellátott funkciók és feladatok
felsorolása
épületvillamossági munka
Gyakorlati id
megvalósítása során,
(egész hónap)
a jogosultság
megszerzéséhez szükséges
minimális szakmai tapasztalaton
túli szakmai gyakorlati id
- 19 -
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vonatkozásában

az alkalmasság
keretében el írt,
és az ott
meghatározottak
on túli többlet
tapasztalat a
szakmai
önéletrajz alapján
(egész hónap)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………
(saját kezű aláírás)
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3.1.-3.2. számú melléklet
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
Az ajánlattételi i felhívás m) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2./ pont, M.2.3./ alpontban
rögzített szakemberek vonatkozásában, amennyiben a szakember nem szerepel a felel s
m szaki vezet i névjegyzékben

SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési id :
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK, KÉPZETTSÉG
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az id ben visszafelé!)
Mett l meddig (év)

Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK MUNKAKÖRÖK
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az id ben visszafelé!)
Korábbi/jelenlegi munkahelyek
ismertetése, kezdési és befejezési
id pontjai

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
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Korábbi
projektek
ismertetése,
kezdési és
befejezési
id pontjai
(év/hónap)

SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az id ben visszafelé!)
Ellátott funkciók és feladatok
felsorolása
épületvillamossági munka
Gyakorlati id
megvalósítása során,
(egész hónap)
a jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai
gyakorlati id vonatkozásában

összesített
gyakorlati id a
szakmai
önéletrajz alapján
(egész hónap)

Korábbi
projektek
ismertetése,
kezdési és
befejezési
id pontjai
(év/hónap)

SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az id ben visszafelé!)
Ellátott funkciók és feladatok
felsorolása
épületvillamossági munka
megvalósítása során,
Gyakorlati id
a jogosultság
(egész hónap)
megszerzéséhez szükséges
minimális szakmai tapasztalaton
túli
szakmai
gyakorlati
id
vonatkozásában
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az alkalmasság
keretében el írt,
és az ott
meghatározottak
on túli többlet
tapasztalat a
szakmai
önéletrajz alapján
(egész hónap)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………
(saját kezű aláírás)
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3.2. számú melléklet
NYILATKOZAT A „KÖRNYEZETVÉDELEMI SZEMPONTOK
ÉRVÉNYESÜLÉSE” a 4. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT TEKINTETÉBEN
TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand
tér 1-2. szám alatt” című projekt keretében, házi orvosi rendelő, fogorvosi rendelő és a hozzájuk tartozó
közös közlekedő helyiség átalakítása, bővítése és korszerűsítése
tárgyban, a Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdése
szerinti, közvetlen ajánlattételi felhívással indított nyílt közbeszerzési eljárás céljára
Ajánlattev i vállalás
(igen/nem)

Megajánlás
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával
fedetten történik
Érintett településrészen az esetleges szállítási
szennyez dések (felhordott sár, por) folyamatos
eltávolítás biztosítás
Járművek sármentesítése a munkaterület elhagyását
megel z en (pl. kerékmosó)
Vállalja a megközelítési útvonalak rendszeres
nedvesítését száraz id ben
Felvonulási terület épít anyag tárolására szolgáló
részének porfogó hálóval történ körbekerítése
Vállalja, hogy hétvégén (szombat-vasárnap) nem
végez kiviteli munkát.
Vállalja, hogy éjszaka nem végez szállítási munkát
22:00-06:00 óra között
Vállalja, hogy nem végez kiviteli munkát 18:0008:00 óra között
A
törmelékek
járműre
rakodásakor
a
rakodómunkások ügyelnek arra, hogy az anyagok
rakodásakor keletkez zaj és porhatás minimális
legyen
Megközelítési útvonalak állapotának el zetes képi
dokumentálása, a kivitelezés befejezésével az
esetleges kivitelezéssel kapcsolatos állagromlások
helyreállításának vállalása
Valamennyi ingatlanra személygépjárművel történ
behajtás lehet ségének folyamatos biztosítása (a
kivitelezés alatt legfeljebb összesen 24 órai
akadályoztatás megengedett)
Vállalja,
hogy
logisztikai
útvonalaink
optimalizálására
törekszik.
A
logisztika
szervezésénél figyelembe veszi a kivitelezési
ütemezést,
ennek
megfelel en
felesleges
szállításokat nem végez, a járatokat a lehet
legkevesebb járatra vonja össze.
Vállalja az adott területen elhelyezett ismertet
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14.

táblákon is közzéteszi a kivitelezés fontosabb
adatait.
Vállalja, hogy kidolgozott havária intézkedési
tervvel rendelkezik, a munkatársak, a vezet ség
szervezetten, és gyorsan intézkedik az esetlegesen
bekövetkez havária esemény során
Összesítés: (igen) db:

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………
(önálló ajánlattev vagy
közös ajánlattev k által kijelölt
gazdasági szerepl cégjegyzésre jogosult
képvisel jének aláírása)
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4. számú melléklet
NYILATKOZAT
a kizáró okokról, alkalmassági feltételekr l és más szervezetek igénybevételér l
TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand
tér 1-2. szám alatt” című projekt keretében, házi orvosi rendelő, fogorvosi rendelő és a hozzájuk tartozó
közös közlekedő helyiség átalakítása, bővítése és korszerűsítése
tárgyban, a Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdése
szerinti, közvetlen ajánlattételi felhívással indított nyílt közbeszerzési eljárás céljára

I. Rész: Gazdasági szerepl re vonatkozó információk1
Ajánlattev neve
Ajánlattev

Részvétel formája

Közös Ajánlattev

Ajánlattev székhelye
Ajánlattev cégjegyzék száma/egyéni vállalkozói
igazolvány száma
Ajánlattev adószáma
Mikrovállalkozás
A gazdasági szerepl
mikro-, kis- vagy
középvállalkozás vagy nem tartozik 2004. évi
XXXIV. törvény hatálya alá2

Kisvállalkozás
Középvállalkozás
Gazdasági szerepl nem tartozik a
2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá

Gazdasági szerepl t képvisel (k) neve, beosztása(i)
A nyilatkozatot aláíró személy neve:
I.1. Rész: Az alkalmasság igazolási módjára vonatkozó információ
A gazdasági szerepl nyilatkozattal kívánja
igazolni alkalmasságát?

Igen
Nem

a nyilatkozat I. részét az ajánlattevő/közös ajánlattevők mindegyike köteles kitölteni

1

Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma
és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.
2

Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy
éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;
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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.
II. Rész: Más szervezetek er forrásaira vonatkozó információ
Az ajánlattételi felhívásban meghatározott
gazdasági és pénzügyi és/vagy m szaki,
illetve szakmai alkalmassági feltételeknek való
megfelelés során a gazdasági szerepl igénybe
veszi-e más szervezetek kapacitásait?

Igen3
Nem

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

3

(személyek) adatait. A táblázat következő pontja az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek
(személyek) száma szerint szabadon bővíthető.

Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a megjelölt alkalmasságot igazoló szervezetek (személyek)
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama
alatt vagy gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása esetén az érintett szervezet (személy) kezességvállalási
nyilatkozatát.
Alkalmasságot igazoló szervezet(ek)
(személy(ek)) adatai
Gazdasági szerepl megnevezése
Gazdasági szerepl székhelye
Gazdasági szerepl cégjegyzék száma/egyéni
vállalkozói igazolvány száma
Gazdasági szerepl adószáma
Gazdasági szerepl t képvisel (k) neve,
beosztása(i)
Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a
szervezet er forrását az ajánlattev igénybe veszi (a
felhívás irányadó pontjának pontos megnevezésével)
III. Rész: Információk azokról az alvállalkozókról, akiket a szerz dés teljesítésébe be
kíván vonni (akiknek a kapacitásait a gazdasági szerepl nem veszi igénybe)
Szándékozik-e a gazdasági szerepl
a
szerz dés bármely részét alvállalkozásba adni
harmadik félnek?4
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Ha igen, kérjük, a következői részben adja meg a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,illetve az ezen részek tekintetében igénybe venni
kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A táblázat következő része a már ismert
alvállalkozók száma szerint szabadon bővíthető.
4

A közbeszerzés azon része, melyben alvállalkozó
bevonására sor kerül (munkaterület, munkaegység
pontos meghatározásával)
Az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozók adatai
Gazdasági szerepl megnevezése
Gazdasági szerepl székhelye
Gazdasági szerepl cégjegyzék száma/egyéni
vállalkozói igazolvány száma
Gazdasági szerepl adószáma
Gazdasági szerepl cégjegyzék száma/egyéni
vállalkozói igazolvány száma
Gazdasági szerepl adószáma
A közbeszerzés azon része, melyben alvállalkozó
bevonására sor kerül
IV. Rész: Kizáró okokkal kapcsolatos információ
Ajánlattev olyan társaságnak min sül-e,
melyet nem jegyeznek szabályozott t zsdén

Igen5
Nem

Ha igen, kérjük, a következői részben adja meg

apénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd)
alpontja alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét. A táblázat
következő része a tényleges tulajdonosok száma szerint szabadon bővíthető.
5

Ajánlattev rendelkezik-e a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megel zésér l és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd)
alpontja
szerint
definiált
tényleges
tulajdonossal
Tulajdonos(ok) megnevezése
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Tulajdonos neve
Tulajdonos állandó lakhelye
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontjának,
mely alpontja alapján került meghatározásra
tényleges tulajdonos

ra)-rb)
rc)-rd)

V. Rész: Gazdasági és pénzügyi alkalmassággal kapcsolatos információ8
Az ajánlattételi felhívás l) Gazdasági és
pénzügyi alkalmasság P.1./ pontjában
meghatározott gazdasági és pénzügyi
alkalmassági
feltétellel
kapcsolatos
információk
Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás l) pont,
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság P.1./
pontjában meghatározott gazdasági és pénzügyi
alkalmassági feltétel teljesülése tárgyában.

Ezennel nyilatkozom arról, az
ajánlattételi felhívás l) pont,
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
P.1./ pontjában meghatározott
gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelmények teljesülnek3:
Igen
Nem

a nyilatkozat V. részét az ajánlattevő/közös ajánlattevő csak akkor köteles kitölteni, ha a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolásában részt vesz, az ajánlattevőnek ebben az esetben is csak az általa igazolni
kíván feltételek vonatkozásában kell információt szolgáltatnia.
8

VI. Rész: M szaki, illetve szakmai alkalmassággal kapcsolatos információ10
Az az ajánlattételi felhívás m) M szaki, illetve
szakmai alkalmasság M.1./ pontjában
meghatározott m szaki, illetve szakmai
alkalmassági
feltétellel
kapcsolatos
információk

Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás m) pont,
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1./
pontjában meghatározott Műszaki, illetve szakmai
alkalmassági feltétel teljesülése tárgyában.

3
4

A megfelel rész kitöltend
A megfelel rész kitöltend
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alkalmassági
követelmények teljesülnek4:
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Igen
Nem
Az az ajánlattételi felhívás m) M szaki, illetve
szakmai
alkalmasság
M.2.
pontjában
meghatározott m szaki, illetve szakmai alkalmassági feltétellel kapcsolatos információk
Ezennel nyilatkozom arról, az az
ajánlattételi felhívás m) pont,
M szaki,
illetve
szakmai
alkalmasság M.2./ pont. M.2.1./;
M.2.2./ és M.2.3./ alpontjában
meghatározott m szaki, illetve
szakmai
alkalmassági
követelmények teljesülnek5:
Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás m) pont,
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2./
pontjában meghatározott Műszaki, illetve szakmai
alkalmassági feltétel teljesülése tárgyában.

M.2.1./
Igen
Nem
M.2.2./
Igen
Nem
M.2.3./
Igen
Nem

a nyilatkozat VI. részét az ajánlattevő/közös ajánlattevő csak akkor köteles kitölteni, ha a műszaki,
illetve szakmai alkalmasság igazolásában részt vesz, az ajánlattevőnek ebben az esetben is csak az általa
igazolni kíván feltételek vonatkozásában kell információt szolgáltatnia.
10

ZÁRÓ NYILATKOZAT
Alulírott ………………………………… mint a(z)……………………………………………
(székhely: …………………………………………) cégjegyzésre jogosult képvisel je ezúton
nyilatkozunk, hogy:

5

-

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

-

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

A megfelel rész kitöltend
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-

nyilatkozom továbbá, hogy a szerz dés teljesítéséhez a nem veszünk igénybe olyan
alvállalkozót vagy alkalmasság igazolásában részt vev szervezetet, amely a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g)-k) m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá esik.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………………………………….
(cégszerű aláírás)
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5. számú melléklet
NYILATKOZAT
az alkalmassági feltételekr l
TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand
tér 1-2. szám alatt” című projekt keretében, házi orvosi rendelő, fogorvosi rendelő és a hozzájuk tartozó
közös közlekedő helyiség átalakítása, bővítése és korszerűsítése
tárgyban, a Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdése
szerinti, közvetlen ajánlattételi felhívással indított nyílt közbeszerzési eljárás céljára

I. Rész: Gazdasági szerepl re vonatkozó információk1
Gazdasági szerepl neve
Gazdasági szerepl székhelye
Gazdasági szerepl cégjegyzék száma/egyéni
vállalkozói igazolvány száma
Gazdasági szerepl adószáma
Gazdasági szerepl t képvisel (k) neve, beosztása(i)
A nyilatkozatot aláíró személy neve
a nyilatkozat I-III. részét az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) köteles kitölteni

1

II. Rész: Gazdasági és pénzügyi alkalmassággal kapcsolatos információ2
Az ajánlattételi felhívás l) Gazdasági és
pénzügyi
alkalmasság
P.1.
pontjában
meghatározott gazdasági és pénzügyi
alkalmassági
feltétellel
kapcsolatos
információk

Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás l) pont,
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság P.1./
pontjában meghatározott gazdasági és pénzügyi
alkalmassági feltétel teljesülése tárgyában.

Ezennel nyilatkozom arról, az
ajánlattételi felhívás l) pont,
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
P.1./ pontjában meghatározott
gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelmények teljesülnek6:
Igen
Nem

6

A megfelel rész kitöltend
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a nyilatkozat II. részét az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) csak akkor köteles kitölteni, ha a
gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában részt vesz, a gazdasági szereplőnek ebben az esetben is csak
az általa igazolni kíván feltételek vonatkozásában kell információt szolgáltatnia.
2

III. Rész: M szaki, illetve szakmai alkalmassággal kapcsolatos információ3
Az ajánlattételi felhívás m) M szaki, illetve
szakmai alkalmasság M.1./ pontjában
meghatározott m szaki, illetve szakmai
alkalmassági
feltétellel
kapcsolatos
információk

Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás m) pont,
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1./
pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai
alkalmassági feltétel teljesülése tárgyában.

Ezennel nyilatkozom arról, az
ajánlattételi felhívás m) M szaki,
illetve szakmai alkalmasság M.1.
pontjában m szaki, illetve szakmai
alkalmassági
követelmények
7
teljesülnek :
Igen
Nem

Az ajánlattételi felhívás m) M szaki, illetve
szakmai alkalmasság M.2./ pontjában
meghatározott m szaki, illetve szakmai alkalmassági feltétellel kapcsolatos információk

Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás m) pont,
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2./
pontjában meghatározott Műszaki, illetve szakmai
alkalmassági feltétel teljesülése tárgyában.

Ezennel nyilatkozom arról, az
ajánlattételi felhívás m) pont,
M szaki,
illetve
szakmai
alkalmasság M.2./ pont. M.2.1./;
M.2.2./ és M.2.3./ alpontjában
meghatározott m szaki, illetve
szakmai
alkalmassági
követelmények teljesülnek8:
M.2.1./
Igen
Nem
M.2.2./
Igen
Nem
M.2.3./

7
8

A megfelel rész kitöltend
A megfelel rész kitöltend
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Igen
Nem
a nyilatkozat III. részét az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) csak akkor köteles kitölteni, ha a
műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolásában részt vesz, a gazdasági szereplőnek ebben az esetben is
csak az általa igazolni kíván feltételek vonatkozásában kell információt szolgáltatnia.
3

ZÁRÓ NYILATKOZAT
Alulírott ………………………………… mint a(z)……………………………………………
(székhely: …………………………………………) cégjegyzésre jogosult képvisel je ezúton
nyilatkozunk, hogy:
-

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

-

az általunk igazolt, a szerz dés teljesítéséhez szükséges er források rendelkezésre állnak
majd a szerz dés teljesítésének id tartama alatt.

-

társaságunk a Ptk. 6:419-ában foglaltak szerint kezességet vállal a(z) ……………………9
fizetésképtelensége esetére az ajánlatkér mindazon kárának megtérítésére, amely az
ajánlatkér t a(z) …………………10 teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.11

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

Kérjük az ajánlattev vagy a közös ajánlattev nevét jelöljék meg!
Kérjük az ajánlattev vagy a közös ajánlattev nevét jelöljék meg!
11 Amennyiben a Kbt. 65. § (8) bekezdés c) pontja szerinti körülmény nem áll fenn a bekezdés törlend !
9

10
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6. számú melléklet
AJÁNLATI NYILATKOZAT
TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand
tér 1-2. szám alatt” című projekt keretében, házi orvosi rendelő, fogorvosi rendelő és a hozzájuk tartozó
közös közlekedő helyiség átalakítása, bővítése és korszerűsítése
tárgyban, a Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdése
szerinti, közvetlen ajánlattételi felhívással indított nyílt közbeszerzési eljárás céljára
Alulírott ………………………………… mint a(z)……………………………………………
(székhely: …………………………………………) cégjegyzésre jogosult – az ajánlattételi
felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos
áttekintése után – ezennel kijelentem, hogy:
- ajánlatunk elektronikus formában (CD/DVD-n) rögzített példánya a benyújtott papír alapú
(eredeti) példánnyal megegyezik,
- jelen közbeszerzési eljárásban kibocsátott kiegészít tájékoztatást átvettük és jelen ajánlat
elkészítése során azokat figyelembe vettük,12
- az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi feltételt
megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk;
- a közbeszerzési dokumentumot áttanulmányoztuk, az abban foglalt adatokat továbbá a
Közbeszerzési Dokumentum részeként rendelkezésére bocsátott tervdokumentáció, műszaki
leírás és költségvetés tartalmát megismertük, és az abban foglalt munkálatok teljes körű
megvalósítására vonatkozóan tettük meg ajánlatunkat,
- a rendelkezésére bocsátott tervdokumentáció és költségvetésben foglaltak, továbbá
szerz déses feltételek szerint az építési beruházást szerz désszerűen, teljes körűen, műszaki
és min ségi szempontból is kifogástalan állapotban, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki
szabályoknak megfelel en valósítjuk meg.
- amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket – vagy a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerinti
írásbeli összegezésben második helyezettként az Ajánlatkér által megjelölésre kerülünk, és a
Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti körülmény fennáll –, akkor a szerz dést megkötjük, és a
szerz dést készek vagyunk teljesíteni az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumban, a szerz déstervezetben rögzített feltételek szerint,
- az ajánlatban csatolt valamennyi idegen nyelvű dokumentum, illet leg az ilyen
dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítás tartalmilag mindenben megegyezik,
melyért felel sséget vállalunk;
- a kért ellenszolgáltatás összege: lásd az „Felolvasólap”-on;
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervez i és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 26. § foglaltak szerinti az ajánlattételi felhívásban el írt
építési-szerelési biztosítást megkötjük/
a meglév építési-szerelési biztosításunkat kiterjesztjük jelen projektre13,
- Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az ajánlattétel során informálódtunk azon a
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekr l, amelyeket a jogszabályok vagy
12
13

Amennyiben nem volt kiegészít tájékoztatás törlend !
A nem kívánt rész törlend
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kötelez en alkalmazandó kollektív szerz dés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak el ,
-

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közreműköd Szolgálata (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti
céginformációs szolgálat) online adatbázisából letölthet cégkivonatunk adatai a valóságnak
megfelelnek és az ajánlattételi határid ben aktuális cégállapotot mutatatják,
a társaság cégügyében jelenleg folyamatban van módosítás,
/a társaság cégügyében jelenleg nincs folyamatban módosítás14

Kijelentjük továbbá:
- tudomással bírunk arról, hogy amennyiben az ajánlattételi felhívás y) pont (Egyéb) 20.
alpontjában el írt, építési építés-szerelési munkára vonatkozó - az alvállalkozói
keresztfelel sségre is kiterjed építési szerelési biztosítással szerz déskötés id pontjában
nem rendelkezünk, úgy az a szerz déskötést l való visszalépésnek min sül, és Ajánlatkér
jogosult a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján eljárni.
- a felhívásban el írt jótállási biztosítékot (hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére
kikötött biztosítékot) legkés bb a jótállás kezdetekor, - mely a műszaki átadás-átvételi eljárás
lezárását követ nap - az Ajánlatkér rendelkezésére bocsátjuk,
- az ajánlattételi felhívás m) pont Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2. / pontjában,
valamint y) pont (Egyéb) 27. alpontjában (Szakemberekre vonatkozó további el írások)
foglaltak alapján nyilatkozom továbbá:
- nyertességünk esetén az bemutatott és megajánlott szakember(ek) a kamarai nyilvántartásba
vétellel a szerz dés megkötéséig rendelkezni fog(nak);
- a - magyarországi kamarai regisztrációval nem rendelkez vagy az ajánlattételi határid ben
érvényes kamarai regisztrációval rendelkez , de a szerz déskötésig az érvényességi ideje
tekintetében lejáró - szakember az érvényes kamarai nyilvántartásba vétellel illetve az
érvényességi id tekintetében meghosszabbítással a szerz dés megkötéséig rendelkezni
fog(nak);
- tudomásul vesszük, a fentiekben rögzítettek szerinti nyilvántartásba-vétel elmaradása a
szerz déskötést l való visszalépésnek min sül és Ajánlatkér jogosult a Kbt. 131. § (4)
bekezdése alapján eljárni;
- amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket, a szerz déskötés id pontjáig az alábbi
dokumentumok elkészítem:
a) Indikatív kivitelezési ütemterv
b) Indikatív pénzügyi ütemterv
c) Indikatív organizációs terv
Nyilatkozom továbbá az alábbiakról:
A Kbt. 65.§ (9) bekezdésében írtak szerint nyilatkozom arról, hogy tudomásul veszem,
-

14

a szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó
követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó
követelmény teljesítésének igazolására csak akkor vehetem igénybe más szervezet
kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerz dés vagy a
szerz dés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az
ajánlattev saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt
szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.

Kérjük a megfelel részt húzzák alá vagy a szükségtelen részt töröljék!

- 36 -

AJÁNLATKÉR NEVE: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉR CÍME: 7100 SZEKSZÁRD BÉLA KIRÁLY TÉR 8.

-

A Kbt. 65.§ (9) bekezdésében írtak szerint nyilatkozom arról, hogy a szakmai tevékenység
végzésére való követelmény igazolására akkor vehet igénybe más szervezet kapacitása, ha
az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan szervezeti tagság
kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65.§ bekezdés szerint csatolt kötelezettségvállalás ezt
támasztja alá. A Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra
vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell
alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerz dés teljesítésében, az
ajánlatkér a szerz dés teljesítése során ellen rzi, hogy a teljesítésbe történ bevonás
mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………………………………….
(cégszerű aláírás)
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7. számú melléklet
MEGHATALMAZÁS

Alulírott ………………………………, mint a(z) ………………………………………………
(székhely: ………………………………………) Ajánlattev / közös Ajánlattev / Alkalmasság
igazolásában részt vev szervezet15 cégjegyzésre jogosult képvisel je ezennel meghatalmazom
……………………………… (szig.sz.: …; szül.: …; an.: …; lakcím: …), hogy a Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata által a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. szám alatt” című projekt keretében, házi orvosi
rendelő, fogorvosi rendelő és a hozzájuk tartozó közös közlekedő helyiség átalakítása, bővítése és korszerűsítése
tárgyban indított, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdése
szerinti, közvetlen ajánlattételi felhívással indított nyílt közbeszerzési eljárás kapcsán készített
ajánlatunkat aláírásával lássa el.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………
(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult
képvisel jének aláírása)

…………………………………
(meghatalmazott aláírása)

El ttünk, mint tanúk el tt:
Aláírás:

Aláírás:

Név (nyomtatott betűkkel):

Név (nyomtatott betűkkel):

Lakcím:

Lakcím:

15

A nyilatkozattev személye szerint a megfelel rész aláhúzandó!
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8. számú melléklet
NYILATKOZAT
a közbeszerzésekr l szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 65 § (1) bekezdés b) pontja,
valamint 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében
TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand
tér 1-2. szám alatt” című projekt keretében, házi orvosi rendelő, fogorvosi rendelő és a hozzájuk tartozó
közös közlekedő helyiség átalakítása, bővítése és korszerűsítése
tárgyban, a Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdése
szerinti, közvetlen ajánlattételi felhívással indított nyílt közbeszerzési eljárás céljára
Alulírott ………………………………… mint a(z)……………………………………………
(székhely:……………………………………) cégjegyzésre jogosult képvisel je (képvisel i)
ezennel kijelentem (kijelentjük), hogy a(z) ……………………………… mint Ajánlattev /közös
Ajánlattev /Alkalmasság igazolásában részt vev szervezet16 rendelkezik az ajánlattételi
felhívásban meghatározott alábbi szakemberekkel, akiket be kíván vonni a teljesítésbe:
Név

Végzettség

A szerz dés teljesítésekor
betöltend funkció17:
M.2.1. pont
M.2.2. pont
M.2.3. pont

Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi:
 a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai tapasztalatot (év/hónap pontossággal)
igazoló önéletrajza, amely tartalmazza
- az M/2.1. alpontban rögzített szakember vonatkozásában épület építési és /vagy felújítási
és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munka során;
- az M/2.2. alpontban rögzített szakember vonatkozásában épületgépészeti munka
megvalósítása során;
- az M/2.3. alpontban rögzített szakember vonatkozásában épületvillamossági munka
megvalósítása során
szerzett szakmai tapasztalatot/gyakorlatot év/hónap pontossággal, és– adott esetben – a
szakember jelenlegi munkahelyét is.
A benyújtott önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az el írt alkalmassági
követelmények teljesülése, továbbá a 3. értékelési szempont szerinti szakmai tapasztalatra
vonatkozó ajánlattev i ajánlati elem megalapozottsága.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………………
(cégszerű aláírás)

Nem kívánt rész törlend !
Az ajánlattételi felhívás műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeinek szakemberekre vonatkozó része
alapján kell kitölteni az ott felsorolt összes szakemberre!
16
17
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KIZÁRÓLAG ABBAN AZ ESETBEN, AMENNYIBEN AZ AJÁNLATTEV NEM
NYILATKOZATTAL KÍVÁNJA IGAZOLNI AZ ALKALMASSÁGI
MINIMUMKÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉSÉT,
AZ AJÁNLATTEV RÉSZÉR L BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK
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9. sz. számú melléklet
TARTALOMJEGYZÉK
Oldalszám
TARTALOMJEGYZÉK (9. SZ. MELLÉKLET)
1. FEJEZET: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN EL ÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK
1.

Nyilatkozat az Ajánlattételi felhívás megküldését megel z
három,
mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó általános
forgalmi adó nélkül számított árbevételér l (10. számú melléklet)

2. Nyilatkozat az átszámításról (adott esetben)
2. FEJEZET: M SZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL
KAPCSOLATBAN EL ÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK
1.

Az Ajánlattételi felhívás megküldését l visszafelé számított 5 éven belül
szerz désszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás – átvétellel befejezett, de
maximum 8 éven belül megkezdett a közbeszerzés tárgykörében teljesített
építési munkáit ismertet , a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3)
bekezdése szerint kiállított referenciaigazolás (11. számú melléklet)

2.

Nyilatkozat az átszámításról (adott esetben)

3.

Az ajánlattételi felhívás m) M.2. pontjában el írt szakemberek végzettséget
igazoló okirata

4.

Szakemberek nyilatkozata a rendelkezésre állás tekintetében (12. számú
melléklet)

3. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT
ESETBEN)
1.

Üzleti titkot tartalmazó irathoz kapcsolódó indoklás

4. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEV
ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)
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10. számú melléklet
NYILATKOZAT
a közbeszerzésekr l szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 65 § (1) bekezdés a) pontja,
valamint 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében
TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand
tér 1-2. szám alatt” című projekt keretében, házi orvosi rendelő, fogorvosi rendelő és a hozzájuk tartozó
közös közlekedő helyiség átalakítása, bővítése és korszerűsítése
tárgyban, a Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdése
szerinti, közvetlen ajánlattételi felhívással indított nyílt közbeszerzési eljárás céljára
Alulírott …………………………………… mint a(z) …………………………………………
(székhely: …………………………………) cégjegyzésre jogosult képvisel je ezennel kijelentem,
hogy a(z)……………………………… mint Ajánlattev /közös Ajánlattev / Alkalmasság
igazolásában részt vev szervezet18 közbeszerzés tárgya szerinti – épületek építési és /vagy
felújítási és/vagy b vítési és/vagy átalakítási munkákból származó – általános forgalmi
adó nélkül számított árbevétele az ajánlattételi felhívás megküldését megel z három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az alábbiak szerint alakult:
Az ajánlattételi felhívás
megküldését megel z
három
mérlegfordulónappal lezárt
üzleti év19

–épületek építési és /vagy felújítási és/vagy
b vítési és/vagy átalakítási munkákból
származó, általános forgalmi adó nélkül
számított árbevétel mértéke forintban (HUF)

1.

… év

………………………….…………… HUF

2.

… év

………………………….…………… HUF

3.

… év

………………………….…………… HUF

Összesen

………………………….…………… HUF

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

Nem kívánt rész törlend !
Kérjük az ajánlattételi felhívás feladását megel z három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évet feltüntetni!
Amennyiben az Ajánlattev a vizsgált id szak kezdete után kezdte meg a működését, abban az esetben kérjük a
kezdési év sorában a működés kezdetének kezd napját és az üzleti év utolsó napját tüntessék fel!
18

19
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11. számú melléklet

REFERENCIAIGAZOLÁS
(minta)

TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. szám alatt” című projekt keretében, házi orvosi rendelő,
fogorvosi rendelő és a hozzájuk tartozó közös közlekedő helyiség átalakítása, bővítése és korszerűsítése
tárgyban, a Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, közvetlen ajánlattételi felhívással indított nyílt
közbeszerzési eljárás céljára
Alulírott ………………………………………… mint a(z)…………………………………… (székhely: ………………………………) cégjegyzésre
jogosult/aláírásra jogosult20 képvisel je aláírásommal igazolom, hogy a(z)…………………………… (székhely:……………………….) az alábbi
kivitelezési munkákat végezte az el írásoknak és a szerz désnek megfelel módon:

A kivitelezés tárgya, leírása21

Teljesítés ideje
(id tartama)
[év/hó/nap - év/hó/nap],
teljesítés helye

A m szaki átadásátvétel lezárásának
id pontja
[év/hó/nap]

A referencia tárgyára
vonatkozó mennyiségi
adatok / a saját
teljesítés arányát22

M.1./
Az igazolt referenciával/referenciákkal kapcsolatban információt nyújtó személy adatai:
Kapcsolattartó neve:___________________________
Telefon:____________________________________, Fax:_______________________________________
E-mail:_____________________________________
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………….
(szerz dést köt másik fél
képvisel jének aláírása)

A nyilatkozattev személye szerint a megfelel részt húzzák alá vagy a szükségtelen részt töröljék!
Ha teljesítést több kötelezett végezte, abban az esetben a nyilatkozattev a saját teljesítésének tárgyát a nyilatkozatában külön köteles megadni (amennyiben a referenciát
projekttársaság teljesítette a referenciát igazolónak a Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján szükséges eljárnia).
22
A saját teljesítés arányát abban az esetben kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös teljesítésr l szól és a teljesítés oszthatatlan

20

21
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12. számú melléklet
NYILATKOZAT
a szakember rendelkezésre állásáról
Alulírott……………………………………, mint a(z) ………………………………………
Ajánlattev /közös Ajánlattev /Alkalmasság igazolásában részt vev szervezet23 által ajánlott
…………………… szakember24 kijelentem, hogy felel s műszaki vezet ként részt veszek a
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 „Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. szám alatt” című projekt keretében, házi
orvosi rendelő, fogorvosi rendelő és a hozzájuk tartozó közös közlekedő helyiség átalakítása, bővítése és
korszerűsítése tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban.
Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni
kívánok a szerz dés teljes id tartama során, az ajánlatban szerepl beosztásban, melyre
vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották.
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, a fent jelzett id szakra
vonatkozóan, amely a jelen szerz désben való munkavégzésemet bármilyen szempontból
akadályozná.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………
(sajátkezű aláírás)

23
24

Nem kívánt rész törlend !
A szakterületnek megfelel en kitöltend !
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