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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2018. június 27. napján tartandó
képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: „Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban
meghatározott fürdőfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzése
a szükséges kiviteli tervek elkészítésével együtt” tárgyban indított közbeszerzési eljárás
lezárása
ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás polgármester
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények:
A képviselő-testület 2018. március 29. napján meghozta döntését „Az 1818/2016 (XII.22)
Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó bővítési
kivitelezési feladatok elvégzése a szükséges kiviteli tervek elkészítésével együtt” tárgyú
közbeszerzési eljárás elindítására vonatkozóan.
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok benyújtására rendelkezésre álló határidő 2018. június
19-én 13 óra 05 perckor órakor lezárult, mely határidőig 4 db ajánlat került benyújtásra az
alábbiak szerint.
1. ajánlat
név:
(megnevezés)

ZÁÉV Építőipari Zrt.

székhely:

8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.

cégjegyzékszám:

2010040034

adószám:

10738885-2-20

kapcsolattartó neve:

Bicskey Gábor vállalkozási főmérnök

kapcsolattartó elérhetősége:
(telefon, fax, e-mail)
Bírálati szempontra tett vállalás:

Tel.: +36 92 504 158
Fax.: +36 92 504 195
E-mail: vallalkozas@zaev.hu

Egyösszegű Nettó (átalányár) ajánlati ár

1.473.553.854.-Ft
ezen belül a kiviteli tervek elkészítésének
díja ( tájékoztat jelleggel)
12.000.000.-Ft

Késedelmi kötbér mértéke a kiviteli tervek
készítéséhez kapcsolódó kötbérterhes
határidő tekintetében: (minimum: a tervezés
nettó ajánlati árának 1%/nap, legfeljebb a
tervezés nettó ajánlati árának 5%/nap)
Súlyszám: 5

1 %/nap

Késedelmi kötbér mértéke a kivitelezéshez
kapcsolódó kötbérterhes határidő
tekintetében: (minimum: a kivitelezés nettó
ajánlati árának 0,5%/nap, legfeljebb a
kivitelezés nettó ajánlati árának 1%/nap)
Súlyszám: 5

0,5 %/nap

Minőségi kötbér mértéke (minimum: a nettó
ajánlati ár 0,1%/nap, legfeljebb a nettó
ajánlati ár 1%/nap) Súlyszám: 5

0,1 %/nap

2. ajánlat
név:
(megnevezés)

B.G.W. Építőipari és Szolgáltató Kft.

székhely:

7696 Hidas, Kodály Zoltán utca 62

cégjegyzékszám:

02-09-072439

adószám:

14286201-2-02

kapcsolattartó neve:

Babos Attila

kapcsolattartó elérhetősége:
(telefon, fax, e-mail)

Tel: 0672522892
Fax: 0672522893
E-mail: bgw@bgwkft.hu

Bírálati szempontra tett vállalás:
Egyösszegű Nettó (átalányár) ajánlati ár

749.978.070.-Ft
ezen belül a kiviteli tervek elkészítésének
díja ( tájékoztat jelleggel)

9.450.000.-Ft

Késedelmi kötbér mértéke a kiviteli tervek
készítéséhez kapcsolódó kötbérterhes
határidő tekintetében: (minimum: a tervezés
nettó ajánlati árának 1%/nap, legfeljebb a
tervezés nettó ajánlati árának 5%/nap)
Súlyszám: 5

5 %/nap

Késedelmi kötbér mértéke a kivitelezéshez
kapcsolódó kötbérterhes határidő
tekintetében: (minimum: a kivitelezés nettó
ajánlati árának 0,5%/nap, legfeljebb a
kivitelezés nettó ajánlati árának 1%/nap)
Súlyszám: 5

1 %/nap

Minőségi kötbér mértéke (minimum: a nettó
ajánlati ár 0,1%/nap, legfeljebb a nettó
ajánlati ár 1%/nap) Súlyszám: 5

1 %/nap

3. ajánlat
név:
(megnevezés)

AKTÍV Ipari, Építőipari és

székhely:

6344 Hajós, Kossuth u. 21.

cégjegyzékszám:

03-09-100194

adószám:

10459340-2-03

kapcsolattartó neve:

Fuszenecker Tamás

kapcsolattartó elérhetősége:
(telefon, fax, e-mail)

Tel: 78/548-044 Fax: 78/548-031

Kereskedelmi Kft.

e-mail: elokeszites@aktivkft.co.hu

Bírálati szempontra tett vállalás:
Egyösszegű Nettó (átalányár) ajánlati ár

Késedelmi kötbér mértéke a kiviteli tervek
készítéséhez kapcsolódó kötbérterhes
határidő tekintetében: (minimum: a tervezés
nettó ajánlati árának 1%/nap, legfeljebb a

734.120.000.-Ft
ezen belül a kiviteli tervek elkészítésének
díja ( tájékoztat jelleggel)
10.237.295.-Ft
5 %/nap

tervezés nettó ajánlati árának 5%/nap)
Súlyszám: 5
1 %/nap

Késedelmi kötbér mértéke a kivitelezéshez
kapcsolódó kötbérterhes határidő
tekintetében: (minimum: a kivitelezés nettó
ajánlati árának 0,5%/nap, legfeljebb a
kivitelezés nettó ajánlati árának 1%/nap)
Súlyszám: 5

0,1 %/nap

Minőségi kötbér mértéke (minimum: a nettó
ajánlati ár 0,1%/nap, legfeljebb a nettó
ajánlati ár 1%/nap) Súlyszám: 5
4. ajánlat
név:
(megnevezés)
székhely:

BERN Expert Kft.
7800 Siklós, külterület 015/19 hrsz.

cégjegyzékszám:

02-09-077990

adószám:

23549173-2-02

kapcsolattartó neve:

Pandur Ránka

kapcsolattartó elérhetősége:
(telefon, fax, e-mail)

expert@bern.hu
+3620/349-6656

Bírálati szempontra tett vállalás:
Egyösszegű Nettó (átalányár) ajánlati ár

788.389.976.-Ft
ezen belül a kiviteli tervek elkészítésének
díja ( tájékoztat jelleggel)
14.000.000.-Ft

Késedelmi kötbér mértéke a kiviteli tervek
készítéséhez kapcsolódó kötbérterhes
határidő tekintetében: (minimum: a tervezés
nettó ajánlati árának 1%/nap, legfeljebb a
tervezés nettó ajánlati árának 5%/nap)
Súlyszám: 5

1 %/nap

Késedelmi kötbér mértéke a kivitelezéshez
kapcsolódó kötbérterhes határidő
tekintetében: (minimum: a kivitelezés nettó

0,5 %/nap

ajánlati árának 0,5%/nap, legfeljebb a
kivitelezés nettó ajánlati árának 1%/nap)
Súlyszám: 5
0,1 %/nap

Minőségi kötbér mértéke (minimum: a nettó
ajánlati ár 0,1%/nap, legfeljebb a nettó
ajánlati ár 1%/nap) Súlyszám: 5

Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározat alapján a fürdőfejlesztéshez kapcsolódó bővítési
kivitelezési feladatok elvégzésére megítélt forrás, azaz jelen közbeszerzési eljárás becsült
értéke nettó 722.283.464.-Ft, melyhez képest a benyújtott valamennyi ajánlat magasabb,
azaz forráson felüli.
A benyújtott ajánlatok közül az alábbi ajánlatok érvénytelenek:
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
név:
(megnevezés)
székhely:

ZÁÉV Építőipari Zrt.
8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.

A közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívásban ajánlatkérő előírta:
15. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. §
(1) bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező. A szakmai ajánlat tartalmi elemei:
árazott tételes költségvetés, pénzügyi ütemterv és a műszaki ütemterv.
Az ajánlattételi dokumentációban ajánlatkérő az előírását részletezte:
Az ajánlathoz benyújtandó szakmai ajánlat
A 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása
kötelező. A szakmai ajánlat tartalmi elemei: árazott tételes költségvetés, pénzügyi ütemterv és
a műszaki ütemterv.
Műszaki ütemterv
Pénzügyi ütemterv
Árazott költségvetés
Műszaki ütemterv:
Ajánlattevő csatoljon be részletes Műszaki Ütemtervet (a továbbiakban Ütemtervet) az
alábbiakban felsorolt tartalmi követelmények szerint.
-

A munkafolyamatokat a szerződéskötést követő naptól,
A szerződés teljes időtartama alatt tüntessék fel az elvégzendő munkákat,
Az ütemtervnek ki kell terjednie az építés során megvalósuló összes építményrészre és
munkára.
Az ütemterv mutassa a tevékenységek közötti logikai kapcsolatokat.
Az ütemterv legalább heti bontású legyen

-

A műszaki átadás-átvételre 15 napot kell figyelembe venni
Árazott költségvetés
A dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetési kiírásokat kell az ajánlattevőnek
beáraznia, azok tartalmának megváltoztatása nélkül, ide nem értve az egyenértékűségből
fakadó cseréket, építéstechnológiai módosításokat és minden olyan változtatást, ami nem jár az
engedélyek módosításával
Abban az esetben, ha a tervek és a költségvetés között az ajánlattevő eltérést észlel, kérjen
útmutatást ajánlatkérőtől, kiegészítő tájékoztatás formájában.
Pénzügyi ütemterv
Vállalkozó a felhívásban meghatározott számú számlát nyújthat be. A „Pénzügyi ütemtervet”
a „Műszaki ütemtervvel” összefüggésben kell elkészíteni, megjelölve az egyes részszámlák és
a végszámla kifizetésének időpontját, összegét, valamint az egyes számlák kifizetéséhez rendelt
műszaki teljesítést,
Az ajánlattevő ajánlatában nem nyújtotta be a szakmai ajánlat részeként előírt részletes
műszaki ütemtervet és pénzügyi ütemtervet.
A Kbt. 71. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő és részvételre
jelentkező számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az
ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat,
igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől vagy részvételre jelentkezőtől
felvilágosítást kérni.
Fontos ugyanakkor leszögezni, hogy a (8) bekezdés rendelkezései szerint:
A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:
a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b)84 annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses
kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó
dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba
javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés
(részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy
törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és
az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
A Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság D. 628/9/2017. számú határozatában
rögzíti, hogy a szakmai ajánlat hiánypótlására – fő szabály szerint – nincs lehetőség. Ha a
szakmai ajánlat a nem jelentős egyedi részletkérdéseket meghaladó hiányosságban szenved, az
az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, hiánypótlás kibocsátása nélkül.
A műszaki ütemterv hiánya, és a pénzügyi ütemterv hiánya jelentős hiba, hiányosság, a
beruházás egészét érintő jelentős dokumentum, mely hiánya meghaladja a nem jelentős
részletkérdés fogalomkörét.

73. § (1) Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai
követelményeit;
A benyújtott ajánlat a műszaki ütemterv és a pénzügyi ütemterv hiányára tekintettel a
Kbt. 73. § (1) bekezdés e.) pontja alapján érvénytelen.
név:
(megnevezés)
székhely:

AKTÍV Ipari, Építőipari és
Kereskedelmi Kft.
6344 Hajós, Kossuth u. 21.

A közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívásban ajánlatkérő előírta:
15. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. §
(1) bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező. A szakmai ajánlat tartalmi elemei:
árazott tételes költségvetés, pénzügyi ütemterv és a műszaki ütemterv.
Az ajánlattételi dokumentációban ajánlatkérő az előírását részletezte:
Az ajánlathoz benyújtandó szakmai ajánlat
A 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása
kötelező. A szakmai ajánlat tartalmi elemei: árazott tételes költségvetés, pénzügyi ütemterv és
a műszaki ütemterv.
Műszaki ütemterv
Pénzügyi ütemterv
Árazott költségvetés
Műszaki ütemterv:
Ajánlattevő csatoljon be részletes Műszaki Ütemtervet (a továbbiakban Ütemtervet) az
alábbiakban felsorolt tartalmi követelmények szerint.
-

A munkafolyamatokat a szerződéskötést követő naptól,
A szerződés teljes időtartama alatt tüntessék fel az elvégzendő munkákat,
Az ütemtervnek ki kell terjednie az építés során megvalósuló összes építményrészre és
munkára.
Az ütemterv mutassa a tevékenységek közötti logikai kapcsolatokat.
Az ütemterv legalább heti bontású legyen
A műszaki átadás-átvételre 15 napot kell figyelembe venni
Árazott költségvetés
A dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetési kiírásokat kell az ajánlattevőnek
beáraznia, azok tartalmának megváltoztatása nélkül, ide nem értve az egyenértékűségből

fakadó cseréket, építéstechnológiai módosításokat és minden olyan változtatást, ami nem jár az
engedélyek módosításával
Abban az esetben, ha a tervek és a költségvetés között az ajánlattevő eltérést észlel, kérjen
útmutatást ajánlatkérőtől, kiegészítő tájékoztatás formájában.
Pénzügyi ütemterv
Vállalkozó a felhívásban meghatározott számú számlát nyújthat be. A „Pénzügyi ütemtervet”
a „Műszaki ütemtervvel” összefüggésben kell elkészíteni, megjelölve az egyes részszámlák és
a végszámla kifizetésének időpontját, összegét, valamint az egyes számlák kifizetéséhez rendelt
műszaki teljesítést,
Az ajánlattevő ajánlatában benyújtotta szakmai ajánlatát, de az hiányos.
Az ajánlattevő nem mutatja be az egyes részszámlák és a végszámla kifizetésének
időpontját, valamint az egyes számlák kifizetéséhez rendelt műszaki teljesítést.
Az ajánlattevő nem mutatta be műszaki ütemtervében valamennyi elvégzendő kivitelezői
feladatot.
A Kbt. 71. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő és részvételre
jelentkező számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az
ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat,
igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől vagy részvételre jelentkezőtől
felvilágosítást kérni.
Fontos ugyanakkor leszögezni, hogy a (8) bekezdés rendelkezései szerint:
A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:
a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b)84 annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses
kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó
dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba
javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés
(részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy
törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és
az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
A Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság D. 628/9/2017. számú határozatában
rögzíti, hogy a szakmai ajánlat hiánypótlására – fő szabály szerint – nincs lehetőség. Ha a
szakmai ajánlat a nem jelentős egyedi részletkérdéseket meghaladó hiányosságban szenved, az
az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, hiánypótlás kibocsátása nélkül.
A pénzügyi ütemterv hiányossága jelentős hiba, a beruházás egészét érintő, a pénzügyi
teljesítést és a teljesítést igazoló jelentős dokumentum hiányossága, mely hiánya meghaladja a
nem jelentős részletkérdés fogalomkörét.
73. § (1) Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai

követelményeit;
A benyújtott ajánlat a műszaki ütemterv és a pénzügyi ütemterv hiányosságaira
tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e.) pontja alapján érvénytelen.
név:
(megnevezés)
székhely:

BERN Expert Kft.
7800 Siklós, külterület 015/19 hrsz.

A közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívásban ajánlatkérő előírta:
15. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. §
(1) bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező. A szakmai ajánlat tartalmi elemei:
árazott tételes költségvetés, pénzügyi ütemterv és a műszaki ütemterv.
Az ajánlattételi dokumentációban ajánlatkérő az előírását részletezte:
Az ajánlathoz benyújtandó szakmai ajánlat
A 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása
kötelező. A szakmai ajánlat tartalmi elemei: árazott tételes költségvetés, pénzügyi ütemterv és
a műszaki ütemterv.
Műszaki ütemterv
Pénzügyi ütemterv
Árazott költségvetés
Műszaki ütemterv:
Ajánlattevő csatoljon be részletes Műszaki Ütemtervet (a továbbiakban Ütemtervet) az
alábbiakban felsorolt tartalmi követelmények szerint.
-

A munkafolyamatokat a szerződéskötést követő naptól,
A szerződés teljes időtartama alatt tüntessék fel az elvégzendő munkákat,
Az ütemtervnek ki kell terjednie az építés során megvalósuló összes építményrészre és
munkára.
Az ütemterv mutassa a tevékenységek közötti logikai kapcsolatokat.
Az ütemterv legalább heti bontású legyen
A műszaki átadás-átvételre 15 napot kell figyelembe venni
Árazott költségvetés
A dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetési kiírásokat kell az ajánlattevőnek
beáraznia, azok tartalmának megváltoztatása nélkül, ide nem értve az egyenértékűségből
fakadó cseréket, építéstechnológiai módosításokat és minden olyan változtatást, ami nem jár az
engedélyek módosításával
Abban az esetben, ha a tervek és a költségvetés között az ajánlattevő eltérést észlel, kérjen
útmutatást ajánlatkérőtől, kiegészítő tájékoztatás formájában.

Pénzügyi ütemterv
Vállalkozó a felhívásban meghatározott számú számlát nyújthat be. A „Pénzügyi ütemtervet”
a „Műszaki ütemtervvel” összefüggésben kell elkészíteni, megjelölve az egyes részszámlák és
a végszámla kifizetésének időpontját, összegét, valamint az egyes számlák kifizetéséhez rendelt
műszaki teljesítést,
Az ajánlattevő ajánlatában nem nyújtotta be a szakmai ajánlat részeként előírt részletes
műszaki ütemtervet és pénzügyi ütemtervet.
A Kbt. 71. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő és részvételre
jelentkező számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az
ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat,
igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől vagy részvételre jelentkezőtől
felvilágosítást kérni.
Fontos ugyanakkor leszögezni, hogy a (8) bekezdés rendelkezései szerint:
A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:
a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b)84 annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses
kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó
dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba
javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés
(részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy
törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és
az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
A Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság D. 628/9/2017. számú határozatában
rögzíti, hogy a szakmai ajánlat hiánypótlására – fő szabály szerint – nincs lehetőség. Ha a
szakmai ajánlat a nem jelentős egyedi részletkérdéseket meghaladó hiányosságban szenved, az
az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, hiánypótlás kibocsátása nélkül.
A műszaki ütemterv hiánya, és a pénzügyi ütemterv hiánya jelentős hiba, hiányosság, a
beruházás egészét érintő jelentős dokumentum, mely hiánya meghaladja a nem jelentős
részletkérdés fogalomkörét.
73. § (1) Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai
követelményeit;
A benyújtott ajánlat a műszaki ütemterv és a pénzügyi ütemterv hiányára tekintettel a
Kbt. 73. § (1) bekezdés e.) pontja alapján érvénytelen.
Az alábbi ajánlattevő ajánlatával kapcsolatban hiánypótlás kibocsátásának van helye:

név:
(megnevezés)

B.G.W. Építőipari és Szolgáltató Kft.

székhely:

7696 Hidas, Kodály Zoltán utca 62

cégjegyzékszám:

02-09-072439

adószám:

14286201-2-02

kapcsolattartó neve:

Babos Attila

kapcsolattartó elérhetősége:
(telefon, fax, e-mail)

Tel: 0672522892
Fax: 0672522893
E-mail: bgw@bgwkft.hu

Bírálati szempontra tett vállalás:
Egyösszegű Nettó (átalányár) ajánlati ár

749.978.070.-Ft
ezen belül a kiviteli tervek elkészítésének
díja ( tájékoztat jelleggel)
9.450.000.-Ft
5 %/nap

Késedelmi kötbér mértéke a kiviteli tervek
készítéséhez kapcsolódó kötbérterhes
határidő tekintetében: (minimum: a tervezés
nettó ajánlati árának 1%/nap, legfeljebb a
tervezés nettó ajánlati árának 5%/nap)
Súlyszám: 5
Késedelmi kötbér mértéke a kivitelezéshez
kapcsolódó kötbérterhes határidő
tekintetében: (minimum: a kivitelezés nettó
ajánlati árának 0,5%/nap, legfeljebb a
kivitelezés nettó ajánlati árának 1%/nap)
Súlyszám: 5

1 %/nap

Minőségi kötbér mértéke (minimum: a nettó
ajánlati ár 0,1%/nap, legfeljebb a nettó
ajánlati ár 1%/nap) Súlyszám: 5

1 %/nap

A Bíráló Bizottság az alábbi döntési javaslatokat fogalmazza meg a képviselő-testület részére:
I.
Fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság egybehangzóan azt javasolja a Döntéshozónak, hogy az
alábbi ajánlattevők ajánlatát minősítse érvénytelennek:
név:
(megnevezés)

ZÁÉV Építőipari Zrt.

székhely:

8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.

név:
(megnevezés)

AKTÍV Ipari, Építőipari és

székhely:

6344 Hajós, Kossuth u. 21.

Kereskedelmi Kft.

BERN Expert Kft.

név:
(megnevezés)

7800 Siklós, külterület 015/19 hrsz.

székhely:

Arra az esetre, ha a B.G.W Kft. a hiánypótlást megfelelően teljesíti, úgy a
név:
(megnevezés)

B.G.W. Építőipari és Szolgáltató Kft.

székhely:

7696 Hidas, Kodály Zoltán utca 62

ajánlatát minősítse érvényesnek, és a közbeszerzési eljárást eredményesnek.
Arra az esetre, ha a B.G.W Kft. a hiánypótlást megfelelően teljesíti úgy a
név:
(megnevezés)

B.G.W. Építőipari és Szolgáltató Kft-t

székhely:

7696 Hidas, Kodály Zoltán utca 62

minősítse nyertes ajánlattevőnek.
Amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményes és van nyertes ajánlattevő, úgy dönteni kell
a rendelkezésre álló forrás saját forrással történő kiegészítéséről. Ez esetben a B.G.W Kft.
által tett ajánlat összege és a rendelkezésre álló forrás között nagyságrendileg 27,7 millió Ft
+ÁFA különbözet jelentkezik. Ehhez az összeghez azonban hozzá kell még tenni azokat a
járulékos tervezési és közbeszerzési költségeket, amelyek az első, eredménytelen közbeszerzési
eljárás miatt jelentkeztek, nagyságrendileg további 10 millió Ft +ÁFA költségnövekményt
okozva. A két összeg együtt már kb. bruttó 50 millió forintos többletforrás-igényt generál,
amelyet még az idei költségvetési évben kell biztosítani. Ennek forrását csak úgy lehet
biztosítani, ha a beruházási céllal elkülönített keretet csoportosítjuk át erre a célra. Ez azt
eredményezi, hogy egyes, eredetileg erre az évre tervezett beruházásokat idén már semmiképp
sem lehet megvalósítani.
Kérem a T. képviselő-testületet, hogy e kérdésben állást foglalni szíveskedjék!
II.

Arra az esetre, ha a B.G.W Kft. a hiánypótlást NEM megfelelően teljesíti úgy a
név:
(megnevezés)

B.G.W. Építőipari és Szolgáltató Kft.

székhely:

7696 Hidas, Kodály Zoltán utca 62

ajánlatát is minősítse érvénytelennek.
Ebben az esetben valamennyi ajánlat érvénytelen, így a közbeszerzési eljárást ebben az esetben
közbeszerzési eljárást minősítse EREDMÉNYTELENNEK, a Kbt. 75. § (1) bekezdés b.)
pontja alapján.
Ebben az esetben döntsön a képviselő testület új közbeszerzési eljárás megindításáról.
Az Önkormányzat hatályos Közbeszerzési Szabályzatában foglaltakra tekintettel a képviselőtestület feladata a közbeszerzési eljárás lezárása.
Határozati javaslat:
Döntés „Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési
támogatáshoz kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzése a szükséges kiviteli tervek
elkészítésével együtt” tárgyban indított közbeszerzési eljárás lezárásáról
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 1818/2016.
(XII.22) Korm. határozattal biztosított, fürdőfejlesztés érdekében nyújtott támogatás
felhasználása keretében a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban:
1.) Az előterjesztésben megjelölt három ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek minősíti. A
B.G.W. Kft. tekintetében hiánypótlás kibocsátását rendeli el. Arra az esetre, ha a B.G.W
Kft. a hiánypótlást megfelelően teljesíti az ajánlatot érvényesnek minősíti, a
közbeszerzési eljárást eredményesnek minősíti, egyben a szerződéskötéshez szükséges
kiegészítő forrást 2018. évi költségvetése terhére a beruházásokra elkülönített, és még
fel nem használt keret átcsoportosításával, saját forrásból biztosítja.
2.) A képviselő-testület úgy dönt, hogy arra az esetre, ha a B.G.W Kft. a hiánypótlást nem
megfelelően teljesíti, az ajánlatot érvénytelennek, a közbeszerzési eljárást
eredménytelennek minősíti. Ebben az esetben a képviselő-testület elrendeli új
közbeszerzési eljárás megindítását.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
dr. Markovics Boglárka, jegyző s.k.

Tárgy: Döntés egyes EFOP- pályázatokhoz
kapcsolódó
szolgáltatások
beszerzése
tárgyában
Mellékletek:-

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. június 27. napi RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE
2.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Szabó Erika pályázati referens

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
-

MEGTÁRGYALTA:
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:
SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

7 oldal előterjesztés

MELLÉKLET:

--

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2018. június 27. napján tartandó
rendkívüli képviselő-testületi ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés
szolgáltatások beszerzése tárgyában

egyes

EFOP-

pályázatokhoz

kapcsolódó

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Szabó Erika, pályázati referens
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület 43/2017. (III.30.) számú határozatával döntött többek között az EFOP1.5.3.-16 azonosító számú „Tegyünk együtt a jövőnkért! - Humán szolgáltatásfejlesztés térségi
szemléletben című pályázat beadásáról, valamint a 103/2017.(V.29.) számú határozatával
többek között az EFOP 1.2.11.-16 Esély otthon pályázat benyújtásáról. Mindkét pályázat
támogatást nyert, a megvalósításuk megkezdődött.
I.)

EFOP 1.5.3.-piacmonitoring beszerzése

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 azonosító számú „Tegyünk együtt a jövőnkért! -Humán
szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben című pályázat megvalósítása 2017. december
elsejével megkezdődött. A pályázat elszámolható bruttó összköltsége 247 797 871.- Ft. Projekt
időtartama: 2017.12.01 – 2019.12.01 (24 hónap).
Pályázat célja:
➢ A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerőpiaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének
elősegítése
➢ Hátrányos helyzetű csoportokon belül az aktív korúak foglalkoztathatóságának javítása,
munkába való visszatérés elősegítése
➢ A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való
részesedésének elősegítése
➢ A helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex kezelése a helyi
közösségekre és erőforrásokra alapozva
Célcsoport: A bevont települések teljes lakossága, ezen belül kiemelten a hátrányos helyzetű
aktív lakosság, illetve a fiatalkorú lakosság, az idősek, a helyi közszolgáltatásban dolgozók,
nemzetiségek, etnikumok.
A pályázat fontos részét képezik a rendezvények mellett a pályázati célcsoport munkaerőpiaci
helyzetét segítő intézkedések. Ennek egyik elemi egysége az ún. munkáltatói piac monitoring
elkészítése, adatbázis elemzés megvalósítása. Ennek eredményeképpen fogunk reális képet
kapni a térség álláspiac-kínálatáról, helyzetéről és az előttünk álló lehetőségekről. Ez a felmérés
elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a pályázat keretében később megvalósításra kerülő
oktatások, tréningek fajtáját és mennyiségét be tudjuk határolni.
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A szolgáltatás becsült értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, erre tekintettel a Hivatal
beszerzési eljárást folytatott le az alábbi tartalommal.
1.1.)Feladatok meghatározása
a) Munkáltatói piac monitoring, adatbázis elemzés. Gazdasági elemzés annak
érdekében, hogy reális képe legyen a térségnek a potenciális munkaadókról. (DélDunántúl, Baranya megye). Egyszeri alkalommal elkészített összefoglaló gazdasági
elemzés a térségről, amely feltérképezi annak aktuális munkaadói körét, és a potenciális
foglalkoztatónak számító vállalkozások aktuális és várható munkaerő-piaci igényeit,
megfogalmazva esetleges előrelátható trendeket.
Megjelenési forma: 1 db térségspecifikus munkaerő-piaci monitoring elemzés, elektronikus
formában (pdf), minimum 50 oldal terjedelem.
b) Munkaerő-piaci kínálat feltérképezése, a szerződés teljesítésének időpontjában reális
és részletes adatok nyújtása Harkányban és környékén betölthető üres álláshelyekről,
munkáltató, munkakör, végzettség és szükséges létszám megjelölésével. Javaslattétel a
célcsoportra vonatkozó munkaerő-piaci elhelyezkedést elősegítő képzésekre, tréningekre.
Megjelenési forma: 1 db térségi álláshely-dokumentáció, az előre prognosztizálhatóan
létrejövő munkaerő-szükséglet jelzésével
Ezen feladatok meghatározása mellett –tekintettel az önkormányzat beszerzési szabályzatára,
valamint a Tájékoztató a Kedvezményezettek számára a piaci ár alátámasztásához - 5
potenciálisan alkalmas céget kerestünk fel e tárgyban ajánlattétel céljából.
Harkány Város Önkormányzata az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 azonosító számú „Tegyünk
együtt a jövőnkért!- Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben című pályázat
megvalósításhoz, a munkaerő piaci monitoring feladatok ellátására beszerzési eljárást indított
ajánlatkérés megküldésével. Az ajánlatok beérkezésének határideje 2018. június 22. dátummal
volt meghatározva. A határidőt a felkért ajánlattevők betartották.
Az 5 megkeresett cég és ajánlatuk a következő:
1 sz. ajánlat:
CRG Kreatív Média Kft. 8200 Veszprém, Mester u. 32.
Nettó:6 299 213.- Ft
Áfa:1 700 787.- Ft
Bruttó: 8 000 000.- Ft
A tevékenység elvégzését 2018. 07. 30.-ai határidővel tudják biztosítani.
2 sz. ajánlat:
Gózon & Gózon Tanácsadó Iroda Kft. 8220 Balatonalmádi, Botond u. 7.
Nettó: 6 310 000.- Ft
Áfa: 1 703 700.- Ft
Bruttó: 8 013 700.- Ft
A tevékenység elvégzését 2018. 09. 01.-ei határidővel tudják biztosítani.
3. sz. ajánlat:
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P&P EU Tender Kft. 8700 Marcali, Rákóczi út 19.
Nettó:6 460 000.- Ft
Áfa:1 744 200.- Ft
Bruttó:8 204 200.- Ft
A tevékenység elvégzését 2018. 07.30.-ai határidővel tudják biztosítani.
4. sz. ajánlat:
Gyenes Tender Bt. 8315 Gyenesdiás, Nefelejcs u. 24.
Nettó:6 600 000.- Ft
Áfa:1 782 000.- Ft
Bruttó:8 382 000.- Ft
A tevékenység elvégzését 2018. 07.30.-ai határidővel tudják biztosítani.
5 sz. ajánlat:
Tempo Consulting Kft. 2194 Tura, Erdész u. 8.
Nettó:6 500 000.- Ft
Áfa:1 755 000.- Ft
Bruttó:8 255 000.- Ft
A tevékenység elvégzését 2018. 07. 30-ai határidővel tudják biztosítani.
A legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot az alábbi cég tette:
CRG Kreatív Média Kft. 8200 Veszprém, Mester u. 32.
Nettó:6 299 213.- Ft
Áfa:1 700 787.- Ft
Bruttó: 8 000 000.- Ft
A tevékenység elvégzését 2018. 07. 30-ai határidővel tudják biztosítani.
A pályázatban a munkaerő piaci monitoring szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg: bruttó
8 000 000.- Ft, tehát az ajánlati ár megfelelő.
A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot
fogadja el!
1. Határozati javaslat
Döntés az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 „Tegyünk együtt a jövőnkért”! – humán
szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben” című pályázathoz kapcsolódó
piaci monitoring feladatok vállalkozójának kiválasztásáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 azonosító
számú, „Tegyünk együtt a jövőnkért”! – humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben”
című pályázathoz kapcsolódó piaci monitoring feladatok vállalkozójának kiválasztására
irányuló beszerzési eljárás lezárása eredményeképpen, az alábbi Ajánlattevőt hirdeti
nyertesnek, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő részére a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette:
CRG Kreatív Média Kft. 8200 Veszprém, Mester u. 32.; Nettó:6 299 213.- Ft + Áfa, azaz
bruttó 8 000 000,- Ft vállalkozói díj megjelölésével.
A képviselő–testület egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert az e tárgyban kötendő
szerződés aláírására.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
II.) EFOP 1.2.11. pályázat – piacmonitoring beszerzése
Mint az Önök előtt is ismeretes, Harkány Város Önkormányzatának az EFOP-1.2.11-16-201700035 azonosítószámú „Harkányban élni jó! - Esély Otthon Harkányban” elnevezésű pályázat
szintén támogatást nyert és 2018. március 1. megkezdődött a projekt megvalósítása. A pályázat
elszámolható bruttó összköltsége 156 762 343.- Ft. Projekt időtartama: 2018.03.01.2021.03.01.
Pályázat célja:
A kevésbé fejlett régiókban élő, illetve onnan elszármazott, továbbá az ott letelepülni
szándékozó 3.000 és 20.000 lakosságszám közötti településeken élő fiatalok képessé tétele arra,
hogy a fenti településeken fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, és helyben egzisztenciát,
családot alapítani.
Részcélok:
➢ Javuljanak a fiatalok lakhatási körülményei a kevésbé fejlett régiókban, kedvezményes,
önálló lakhatási lehetőségek biztosítása által.
➢ A helyi lehetőségekre épülő, (ön)foglalkoztatást célzó programok valósuljanak meg.
Helyi sajátosságokhoz, adottságokhoz, igényekhez illeszkedő, egyedi eszközök
támogatása (ösztönzők) révén maradjanak helyben a vidéki fiatalok
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00035 „Harkányban élni Jó! - Esély Otthon, Harkányban” című
pályázathoz kapcsolódó munkáltatói piaci monitoring feladatok ellátása szintén fontos része
ennek a projektnek. A másik projekthez hasonlóan, piacmonitoring lefolytatása után kapunk
képet arról, hogy a célcsoport részére milyen képzések, tréningek, munkaerőpiaci programok
megvalósítása szükséges.
Előzetes információk:
Projekt kapcsolódó részcélja:
➢ A kevésbé fejlett régiókban élő fiatalok képessé tétele arra, hogy a fenti településeken
fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, és helyben egzisztenciát, családot alapítani
➢ A helyi lehetőségekre épülő, (ön)foglalkoztatást célzó programok valósuljanak meg.
➢ Helyi sajátosságokhoz, adottságokhoz, igényekhez illeszkedő, egyedi eszközök
támogatása (ösztönzők) révén maradjanak helyben a vidéki fiatalok
Célcsoport: 18-35 év közötti harkányi fiatalok
Feladatok meghatározása
Kifejezetten a célcsoportra vonatkozóan:
a.) Munkáltatói piac monitoring, adatbázis elemzés
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Gazdasági elemzés annak érdekében, hogy valós képe legyen a projekt partnernek a potenciális
munkaadókról Baranya megyében, elsősorban Harkány és vonzáskörzetében. Egyszeri
alkalommal elkészített összefoglaló gazdasági elemzés a térségről, amely feltérképezi annak
aktuális munkaadói körét, és a potenciális foglalkoztatónak számító vállalkozások aktuális és
várható munkaerőpiaci igényeit, megfogalmazva esetleges előrelátható trendeket. Az elemzés
kiemelten a fiatal álláskeresők igényeit és helybe maradásuk elősegítését vegye figyelembe.
Megjelenési forma: Fiatalokra irányuló térség- és célcsoport specifikus munkaerő-piaci
monitoring elemzés
b.) Térségi álláshely dokumentáció
➢ Célcsoport-specifikus munkaerő-piaci kínálat feltérképezése, a szerződés teljesítésének
időpontjában reális és részletes adatok nyújtása Harkányban és környékén betölthető
üres álláshelyekről, munkáltató, munkakör, végzettség és szükséges létszám
megjelölésével.
➢ Javaslattétel a célcsoportra vonatkozó munkaerő-piaci elhelyezkedést elősegítő
képzésekre, tréningekre.
Megjelenési forma: Térségi álláshely-dokumentáció az előre prognosztizálhatóan létrejövő
munkaerő-szükséglet jelzésével.
Teljesítési határidő: 3 db elemzés, a.) pontban foglalt elemzés határideje: 2018.07.30., a
fennmaradó 2 db elemzés, azaz a b.) pont szerinti dokumentumok elkészítésének határideje
szerződéskötéskor kerül meghatározásra.
Ezen feladatok meghatározása mellett –tekintettel az önkormányzat beszerzésre szabályzatára,
valamint a Tájékoztató a Kedvezményezettek számára a piaci ár alátámasztásához - 5 céget
kerestünk fel az munkáltatói piaci monitoring feladatok ellátására.
Harkány Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00035 „Harkányban élni Jó! - Esély
Otthon, Harkányban” című pályázathoz kapcsolódó munkáltatói piaci monitoring feladatok
ellátására beszerzési eljárást indított ajánlatkérés megküldésével. Az ajánlatok beérkezésének
határideje 2018. június 22. dátummal volt meghatározva. A határidőt a felkért ajánlattevők
betartották.
Az 5 megkeresett cég és ajánlatuk a következő:
1 sz. ajánlat:
CRG Kreatív Média Kft. 8200 Veszprém, Mester u. 32.
Nettó:7 874 016.- Ft
Áfa:2 125 984.- Ft
Bruttó: 10 000 000.- Ft
2 sz. ajánlat:
Gózon & Gózon Tanácsadó Iroda Kft. 8220 Balatonalmádi, Botond u. 7.
Nettó: 8 550 000.- Ft
Áfa: 2 308 500.- Ft
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Bruttó: 10 858 500.- Ft
3. sz. ajánlat:
P&P EU Tender Kft. 8700 Marcali, Rákóczi út 19.
Nettó:8 250 000.- Ft
Áfa:2 227 500.- Ft
Bruttó:10 477 500.- Ft
4. sz. ajánlat:
Gyenes Tender Bt. 8315 Gyenesdiás, Nefelejcs u. 24.
Nettó:8 340 000.- Ft
Áfa:2 251 800.- Ft
Bruttó:10 591 800.- Ft
5 sz. ajánlat:
Tempo Consulting Kft. 2194 Tura, Erdész u. 8.
Nettó:8 385 828.- Ft
Áfa:2 264 174.- Ft
Bruttó:10 650 002.- Ft
A legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot az alábbi cég tette:
CRG Kreatív Média Kft. 8200 Veszprém, Mester u. 32.
Nettó:7 874 016.- Ft
Áfa:2 125 984.- Ft
Bruttó: 10 000 000.- Ft
A pályázatban a munkáltatói piac monitoring elkészítése szolgáltatásra rendelkezésre álló
összeg: bruttó 10 000 000.- Ft, tehát az ajánlati ár megfelelő.
2. Határozati javaslat
Döntés az Az EFOP-1.2.11-16-2017-00035 „Harkányban élni Jó! - Esély Otthon,
Harkányban” című pályázathoz kapcsolódó
piaci monitoring feladatok vállalkozójának kiválasztásáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.2.11-16-2017-00035
„Harkányban élni Jó! - Esély Otthon, Harkányban” című pályázathoz kapcsolódó piaci
monitoring feladatok vállalkozójának kiválasztására irányuló beszerzési eljárás lezárása
eredményeképpen, az alábbi Ajánlattevőt hirdeti nyertesnek, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő
részére a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette: CRG Kreatív Média Kft. 8200 Veszprém,
Mester u. 32.; Nettó:7 874 016.- Ft Áfa:2 125 984.- Ft, Bruttó: 10 000 000.- Ft vállalkozói díj
megjelölésével.
A képviselő–testület egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert az e tárgyban kötendő
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Harkány, 2018. 06. 26.

Szabó Erika
pályázati referens
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Tárgy: Döntés közbeszerzési eljárás megindításáról
eszközbeszerzés tárgyában
Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. június 27. napi rendkívüli ülésére
3.) Napirendi pont
Dr. Markovics Boglárka
jegyző

ELŐTERJESZTŐ:

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet

-

MEGTÁRGYALTA:

-

AZ
ÜGYBEN
KORÁBBAN
HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

egyszerű többség
4 oldal előterjesztés
-

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

Pirisi Valéria
pály.ref.

VÉLEMÉNYEZÉSRE

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2018. június 27. napján tartandó rendkívüli
képviselő-testületi ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés közbeszerzési eljárás megindításáról eszközbeszerzés
tárgyában
ELŐTERJESZTŐ: dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Pirisi Valéria, pályázati referens, dr. Markovics Boglárka,
jegyző
Melléklet: felhívás és dokumentáció tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!
Mindenki előtt ismert az a tény, hogy Harkány Város Önkormányzata számos pályázaton szerepelt
sikerrel. Ezekkel összefüggésben a közelmúltban már több közbeszerzési eljárást is elindítottunk,
különböző tárgykörökben.
Az egyik legnehezebb, és legösszetettebb feladat azonban az egyes pályázatokba beállított eszközök
beszerzése, amelyre szintén közbeszerzései eljárást kell lefolytatni. Ennek elindítását komoly előkészítő
munka előzte meg, ahol első körben mintegy 8 különböző pályázatból, a becsült értékek alapján több,
mint nettó 48 millió forint értékben, több száz tételnyi különböző eszköz beszerzésére fog sor kerülni.
Ez az eljárás még nem tartalmazza az összes projekt eszközbeszerzését, mert várhatóan ugyanilyen
tárgyban a későbbiekben egy újabb közbeszerzésre is sor fog kerülni azon projekteket érintően, ahol a
megvalósítási folyamat időben még hátrébb tart.
A két beszerzés értéke egybeszámítandó, emiatt eléri az uniós közbeszerzési értékhatárt, amelyre
tekintettel a felhívás és dokumentáció előzetes engedélyeztetésére is szükség van az uniós forrásból
megvalósuló közbeszerzések ellenőrzését végző Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős
Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) részéről.
A jelenlegi közbeszerzési eljárás (árubeszerzés) tartalmi elemeit az alábbiakban foglaltuk össze.

Becsült teljes összköltség indikatív ajánlat alapján:
bruttó: 62 194 433 Ft
nettó 48 971 994 Ft
(A további feltüntetett összegek bruttók)

1) EFOP-1.8.2-17-2017-00015
Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése Harkány térségében
Becsült összköltség indikatív ajánlat alapján: 6 064 680 Ft
Informatikai eszköz
➢ Notebook,irodai alkalmazáscsomag, multifunkciós nyomtató, tablet PC, Érintőképernyős
mobiltelefon készülék

Becsült költség indikatív ajánlat alapján: 1 770 880 Ft
Orvosi eszköz
➢ 5 db Pulsoxymeter, 5 db Testzsír mérő, 5 db Vérnyomásmérő, 5 db Vércukor, koleszterin
húgysavmérő készülék, 5 db Audiometer, 5 db Hordozható spirométer, 2 db EC12RM NET
EKG
Becsült költség indikatív ajánlat alapján: 4 293 800 Ft

2) EFOP-4.1.7-16-2017-00038
A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális
fejlesztései Harkány Város klubhelyiségeinek átalakítása és eszközbeszerzése
Becsült összköltség indikatív ajánlat alapján: 9 334 307 Ft
Informatikai eszköz
➢ projektor, állvány, vetítővászon, hangosítás, tolmácsgép, laptop, hangfal
Becsült költség indikatív ajánlat alapján: 5 427 787 Ft
Bútorok
➢ 30 db összecsukható tanulóasztal
➢ 60 db tárgyalószék
➢ mobil térelválasztó, szekrények, kanapé, hostess asztal
Becsült költség indikatív ajánlat alapján: 3 906 520 Ft

3) EFOP-1.2.11-16-2017-00035 Esély otthon
Harkányban élni Jó! - Esély Otthon, Harkányban
Becsült összköltség indikatív ajánlat alapján: 6 145 427 Ft
Informatikai eszköz
➢ laptop, telefon, nyomtató
Becsült költség indikatív ajánlat alapján: 1 081 440 Ft
Háztartási eszköz
➢ 5 lakás felújítása, kialakításához hűtő, sütő, főzőlap, mikrohullámú sütő, páraelszívó,
mosógép, étkészlet, edényzet, pohár, bögre, kávéskészlet, szemetes
Becsült költség indikatív ajánlat alapján: 1 682 517 Ft
Bútorok
➢ konyhabútor, asztal, szék, íróasztal, kanapé, fotel, komód, szekrény
Becsült költség indikatív ajánlat alapján: 3 381 470 Ft

4) EFOP-1.5.3-16-2017-00049
Tegyünk együtt a jövőnkért! - Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben
Becsült összköltség indikatív ajánlat alapján: 8 418 327 Ft
Informatikai eszköz
➢ kamera, router, szünetmentes, vezérlő központ, wifi körsugárzó
Becsült költség indikatív ajánlat alapján: 6 718 300 Ft
Sporteszköz
➢ Pingpongasztal 11 db
Becsült költség indikatív ajánlat alapján: 1 496 000 Ft
Orvosi eszköz
➢ vércukor/koleszterinmérő készülék, prevenciós eszközök: vérnyomásmérő, emlő mulage, here
mulage, dohányos tüdő
Becsült költség indikatív ajánlat alapján: 204 027 Ft

5) TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008
Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában
Becsült összköltség indikatív ajánlat alapján: 1 853 400 Ft
➢ Forgalomtechnikai kitáblázás

6) EFOP-3.7.3-16-2017-00233
Élethosszig tartó tanulás Harkány Városában
Becsült összköltség indikatív ajánlat alapján: 4 960 016 Ft
Informatikai eszköz
➢ hangosító, asztali számítógép, 15 db notebook, interaktív tábla, projektor, lézernyomtató
Becsült költség indikatív ajánlat alapján: 3 256 816 Ft
Sporteszköz
➢ pingpong asztal, sakk-készlet, tatami szőnyeg
Becsült költség indikatív ajánlat alapján: 1 073 200 Ft

7) TOP-1.4.1-16-BA1-2017-0002
Bölcsőde kialakítása és az óvoda minőségi fejlesztése Harkányban
Becsült összköltség indikatív ajánlat alapján: 24 725 170 Ft
Informatikai eszköz

➢ telefon, laptop, interaktív tábla, projektor,
Becsült költség indikatív ajánlat alapján:3 078 561 Ft
Háztartási eszköz
➢ mosogató, hűtő, légkeveréses sütő, elszívó, főzőedények
Becsült költség indikatív ajánlat alapján: 1 585 693 Ft
Kültéri bútorok
➢ udvari játékok bölcsőde, óvoda, életkornak, szabványnak megfelelően
Becsült költség indikatív ajánlat alapján: 13 505 962 Ft
Bútorok
➢ szekrény, polc, szőnyeg, bútorszett
Becsült költség indikatív ajánlat alapján: 302 950 Ft
Munkaruha
➢ dolgozói munkaruha
Becsült költség indikatív ajánlat alapján: 19 920 Ft
Bölcsödei eszközök
➢ bölcsödei eszközök (pl. ágy, ülőke, asztal, függöny, hőmérő, játékok…)
Becsült költség indikatív ajánlat alapján: 6 232 084 Ft

8) 1818/2016. ( XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési támogatás
Becsült összköltség indikatív ajánlat alapján: 693 106 Ft
Informatikai eszköz
➢ 2db laptop
A fentiek alapján elkészült a tárgyi közbeszerzési felhívás és dokumentáció tervezete, amelyet az
alábbi határozati javaslattal elfogadásra javaslok a T. képviselő-testület felé!

Határozati javaslat
Döntés közbeszerzési eljárás megindításáról egyes projektekhez kapcsolódó eszközbeszerzés
tárgyában
1.) Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy egyes, általa elnyert
projektekhez kapcsolódó eszközök beszerzésére árubeszerzési tárgyú közbeszerzési eljárást
indít. A képviselő-testület az e tárgykörben összeállított közbeszerzési felhívás- és
közbeszerzési dokumentáció tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy felelős, akkreditált közbeszerzési tanácsadó
bevonásával a dokumentum-tervezeteket a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért

Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) részére előzetes
véleményezés céljából küldje meg.
Határidő: 2018.06.30.
Felelős: jegyző, pályázati referens

Harkány, 2018. 06. 27.
dr. Markovics Boglárka, jegyző

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu

Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek1(jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Nemzeti azonosítószám:
EKRSZ_98217353

Postai cím: PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
Város: HARKÁNY

NUTS-kód: HU231

Postai irányítószám: 7815

Ország: Magyar

Kapcsolattartó személy: Baksai Endre Tamás polgármester

Telefon: +36 72480100

E-mail: jegyzo@harkany.hu

Fax: +36 72480518

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: www.harkany.hu
A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció
X A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen:
https://ekr.gov.hu
◯A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
X a fent említett cím
◯ másik cím: (adjon meg másik címet)
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan:https://ekr.gov.hu
◯ a fent említett címre
◯ a következő címre: (adjon meg másik címet)
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők.
Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa
◯ Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság,
valamint regionális vagy helyi részlegeik
◯ Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
X Regionális vagy helyi hatóság

◯Regionális vagy helyi iroda/hivatal
◯Közjogi intézmény
◯ Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
◯Egyéb típus:

I.5) Fő tevékenység
X Általános közszolgáltatások

◯ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

◯ Honvédelem

◯ Szociális védelem

◯ Közrend és biztonság

◯ Szabadidő, kultúra és vallás

◯ Környezetvédelem

◯ Oktatás

◯ Gazdasági és pénzügyek

◯ Egyéb tevékenység:

◯ Egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés: Harkány Város Önkormányzatának EFOP és TOP pályázatokhoz
kapcsolódó eszközbeszerzések

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód: 30200000-1 Számítógépek és tartozékaik
39000000-2 Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve
világítás) és tisztítótermékek
39700000-9 Háztartási készülékek
37500000-3 Játékok és játékszerek; vásári szórakoztató eszközök
39500000-7 Textiláruk
39221000-7 Konyhai felszerelések
Kiegészítő CPV-kód:

1, 2

[ ][ ][ ][ ]

II.1.3) A szerződés típusa ◯ Építési beruházás X Árubeszerzés ◯Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: Harkány Város Önkormányzatának EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:2
Érték áfa nélkül: [] Pénznem: HUF [ ][ ][ ]
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll X igen ◯ nem
Ajánlatok X valamennyi részre ◯ legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: [ ] ◯ csak egy részre nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ]
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) Meghatározás 1

II.2.1) Elnevezés: Harkány Város Önkormányzatának EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó
eszközbeszerzések – I. bútorok

Rész száma: 1 2

II.2.2) További CPV-kód(ok):2
Fő CPV-kód: 1
39000000-2 Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve
világítás) és tisztítótermékek
Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7815 Harkány, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó
európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi
előírásoknak. Az eszközöknek újaknak kell lenniük.

I. rész: Bútor
1 db mobil térelválasztó
1 db tároló szekrénysor
30 db összecsukható tanulóasztal
60 db tárgyalószék
2 db "L" alakú kanapé
2 db dohányzóasztal
1 db beépített tároló szekrény
1 db hostess asztal
5 db Komplett nappali szoba bútor
5 db Komplett hálószoba bútor
1 db Komplett konyha bútor (400cm)
1 db Komplett konyha bútor (340cm)
1 db Komplett konyha bútor 280cm
2 db Komplett konyha bútor 180cm
5 db Étkezőbútor
1 db Peti bútor szett
1 db Bögretartó polc 13 darabos
1 db Öltözőszekrény 3 személyes
1 db Öltözőszekrény 6 személyes
15 db Bölcsődei fektető
2 db Norbi fektető tároló
2 db Bölcsődei ágy matraccal
4 db Bölcsődei utazó ágy matraccal
2 db BabyDan Flex L Biztonsági rács, Fehér
16 db Állítható magasságú gyermekülőke
4 db Gyermekasztal, kétféle magassági méretre szerelhető
2 db nyitott játéktároló polc
2 db Sarokszekrény 5 polccal
6 db térelválasztó
2 db szekrény 5 polccal
2 db 2 ajtós kis szekrény
2 db 2 ajtós magas szekrény
2 db irodai asztal
2 db forgószék
4 db irodai szék
5 db törölköző és pohártartó

4 db pelenkázó asztal
2 db Fali gyógyszerszekrény
3 db Öltözőszekrény 6 rekeszes záras
3 db cipőspolc 6 rekeszes
2 db öltözőpad íves
1 db forgószék, hintamechanika
2 db kétajtós négypolcos szekrény
A beszerzendő eszközök pontos paramétereit a közbeszerzési dokumentum részét képező,
annak mellékleteként megküldött, árazatlan költségvetés tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
X Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium – Név:Jótállás: A jótállás időtartama (min. 12 hó-max. 60 hó) / 15 Súlyszám:1, 2, 20
◯ Költség kritérium – Név: / Súlyszám:1, 20
X Ár – Súlyszám: Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) - 85 21
◯Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került
meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: [ …,- ] Pénznem: HUF [ ][ ][ ]
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [90 ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
A szerződés meghosszabbítható◯igen X nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ(nyílteljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ]
vagyTervezett minimum: [ ] / Maximális szám:2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok ◯igen X nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók ◯ igen X nem Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Xigen◯ nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-1.8.2-17-2017-00015
EFOP-4.1.7-16-2017-00038

EFOP-1.2.11-16-2017-00035
EFOP-1.5.3-16-2017-00049
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008
EFOP-3.7.3-16-2017-00233
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021
1818/2016 (XII. 22) Korm.hat
II.2.14) További információ:

II.2) Meghatározás 1
II.2.1) Elnevezés: Harkány Város Önkormányzatának EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó
eszközbeszerzések – II. informatikai és orvosi eszközök2

Rész száma: 2 2

II.2.2) További CPV-kód(ok):2
Fő CPV-kód: 1

30200000-1 Számítógépek és tartozékaik
33100000-1 Orvosi felszerelések

Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7815 Harkány, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó
európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi
előírásoknak. Az eszközöknek újaknak kell lenniük.

II. rész: Informatika és orvosi eszközök
39 db Notebook PC
7 db Irodai alkalmazáscsomag
8 db monokróm (fekete-fehér) hálózatos multifunkciós nyomtató
2 db tablet PC
5 db Érintőképernyős mobiltelefon készülék
1 db 3D 1920 x 1080 projektor
1 db Háromlábú mobil vetítővászon
3 db Vezeték-nélküli Kézi mikrofon adó, UHF diversity vevő és tartozékai
2 db Aktív, digitális hangfal
1 db Keverőpult, 24 csatorna, 18 mono/ 6 sztereo, DFX 24bit effekt, USB
3 db 1280 x 800 projektor
4 db állítható univerzális projektor állvány
3 db Színes, multifunkciós készülék: (másoló, nyomtató, szkenner, fax) A/4
3 db beépített vetítővászon
1 db beszédfordító szótárgép szkennerrel, billentyűzettel, GPS-el, Telefonnal
1 db Kompakt hordozható hangosítórendszer, aktív hangfalakkal
3 db Hangfal állvány szett, hordtáskával
7 db telefon
6 db kamera
2 db Digitális rögzítő
2 db router
1 db szünetmentesítő

2 db Vezérlő központ
5 db WIFI körsugárzó
2 db hangosító berendezés (12'-os aktív hangfal) hordozható
1 db Keverőpult, 10 csatorna, 6 mono/ 2 sztereo
2 db Kézi mikrofon, adóval, UHF non-diversity vevővel
2 db 3.5 Jack dugó - 2x RCA dugó audio kábel 10 m
2 db 3.5 Jack dugó - 2x RCA dugó audio kábel 3m
3 db Asztali számítógép konfiguráció ("All in One PC")
2 db interaktív tábla
2 db projektor
1 db Dect telefon (vezetékes, hordozható)
1 db Óvodai 70" interaktív tábla gurulós, projektortartós állvánnyal
1 db Ultraközeli projektor
1 db Fali rugós szerkezet magasság állításához (szárnyak nélküli táblához)
1 db nedves képernyő tisztító kendő (100 darabos)
1 db Vaktoll interaktív táblákhoz
6 db Vezeték-nélküli egér,USB-s nano vevővel
4 db Hangszóró (aktív hangfal 2.0) 40W
2 db Notebook táska
2 db külső merevlemez
Orvosi eszközök
5 db Pulsoxymeter
5 db Testzsír mérő
6 db Vérnyomásmérő
6 db Vércukor, koleszterin, húgysavmérő készülék
5 db Audiometer
5 db Hordozható spirométer
2 db EC12RM NET EKG
1 db emlő mulage
1 db here mulage
1 db dohányos tüdő
A beszerzendő eszközök pontos paramétereit a közbeszerzési dokumentum részét képező,
annak mellékleteként megküldött, árazatlan költségvetés tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
XAz alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium – Név:Jótállás: A jótállás időtartama (min. 12 hó-max. 60 hó) / 15 Súlyszám:1, 2, 20
◯ Költség kritérium – Név: / Súlyszám:1, 20
XÁr – Súlyszám: Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) - 85 21
◯Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került
meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: [ …,- ] Pénznem: HUF [ ][ ][ ]
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: [] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ 90 ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
A szerződés meghosszabbítható◯igen X nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ(nyílteljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ]
vagyTervezett minimum: [ ] / Maximális szám:2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok ◯igen Xnem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók ◯ igen X nem Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Xigen◯ nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-1.8.2-17-2017-00015
EFOP-4.1.7-16-2017-00038
EFOP-1.2.11-16-2017-00035
EFOP-1.5.3-16-2017-00049
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008
EFOP-3.7.3-16-2017-00233
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021
1818/2016 (XII. 22) Korm.hat
II.2.14) További információ:

II.2) Meghatározás 1
II.2.1) Elnevezés: Harkány Város Önkormányzatának EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó
eszközbeszerzések – III. háztartási gépek és egyéb eszközök
II.2.2) További CPV-kód(ok):2
Fő CPV-kód: 1

39700000-9 Háztartási készülékek
39500000-7 Textiláruk
39221000-7 Konyhai felszerelések

Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7815 Harkány, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Rész száma: 3 2

EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó
európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi
előírásoknak. Az eszközöknek újaknak kell lenniük.

III. rész: Elektronikai eszközök
5 db 18 db-os étkészlet
30 db Üvegpohár
30 db kávéscsésze+alj
30 db bögre
5 db evőeszközkészlet (24 darabos)
5 db Tálalókészlet
5 db edénykészlet (7 darabos)
5 db Szemetes
6 db porcelán tál
1 db főzőedény szett (10 darabos)
1 db Szőnyeg
4 db dolgozói munkaruha
2 cs Fényvédő függöny roló, reluxa
2 cs függöny karnis
2 cs függöny karika
2 cs függöny
4 db szőnyeg (160x230)
2 db gyerek falióra
2 db hőmérő
2 db billenős szemetes
2 db Hempergő babzsák
2 db korai fejlesztő szőnyeg
2 db pihenő szőnyeg hengerpárnával
2 db padlópárna
2 db tálaló kocsi
8 db fonott kosár (25x15x10)
4 db fonott kosár (45x30x20)
15 db pohár
1 db textil fésűtartó
6 db falitükör
2 db Pelenkás badella
2 db Pedálos fedeles szemetes
2 db Egészalakos tükör
2 db Analóg személymérleg
2 db Dobogó
2 db fali kihúzható ruhaszárító állvány
2 db szennyesruhatartó (59 l)
2 db magasságmérő
2 db esernyőtartós fém állófogas
2 db Műanyag pedálos szemetes
2 db parafatábla, 90x120 cm, alumínium keret
15 db fogkefe
15 db fésű
4 db lázmérő
1 db infrás lázmérő
6 db Műanyag folyékony szappan adagoló
2 db bébi körömvágó olló
30 db frotír törölköző (30x50)

2 db törölköző (70x40)
2 db törölköző (50x100)
10 db viaszos vászon asztalterítő (100x140)
30 db takaró (100x150)
30 db takaró (50-78x100)
30 db kétrészes fehér gyermek nyári ágynemű garnitúra
15 db Kétrészes fehér gyermek téli ágynemű garnitúra
15 db steppelt lepedő bölcsődei fektetőhöz
75 db Textil Pelenka
20 db porcelán mély adagtál hófehér (18,5 cm)
20 db lapos adagtál hófehér (21cm)
20 db porcelán csemegetányér (19 cm)
4 db hőálló üvegpohár törhetetlen üvegből 1,6dl
6 db 1l polikarbonát kancsó
20 db 2dl műanyag bögre
30 db gyermek kanál normál
30 db teás kanál normál
1 db poroltó készülék
2 db szennyesruhatartó (59 l)
1 db Összecsukható vasalóállvány
2 db háromszintes szárító állvány
2 db felmosó szett (12 l)
1 db cirokseprű
1 db műanyag szemétlapát
1 db csavarodás mentes tömlő (50 m)
1 db lombseprű
1 db műanyag öntözőkanna
1 db tömlőkocsi
15 db Etetőelőke (40x45)
1 db Közúti jelzőtáblák, kerékpárutat kijelölő táblák
HÁZTARTÁSI GÉPEK
5 db Mikrohullámú sütő
5 db mosógép
8 db Hűtőszekrény
6 db Páraelszívó
5 db villanytűzhely
2 db óvodai mosogató
1 db nagykonyhai légkeveréses sütő
1 db gáztűzhely
1 db mosógép
1 db gőzölős vasaló
1 db porzsákos porszívó
A beszerzendő eszközök pontos paramétereit a közbeszerzési dokumentum részét képező,
annak mellékleteként megküldött, árazatlan költségvetés tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
XAz alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium – Név:Jótállás: A jótállás időtartama (min. 12 hó-max. 60 hó) / 15 Súlyszám:1, 2, 20

◯ Költség kritérium – Név: / Súlyszám:1, 20
XÁr – Súlyszám: Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) - 85 21
◯Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került
meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: [ …,- ] Pénznem: HUF [ ][ ][ ]
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [90 ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
A szerződés meghosszabbítható◯ igen X nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ(nyílteljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ]
vagyTervezett minimum: [ ] / Maximális szám:2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok ◯igen Xnem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók◯igen X nem Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Xigen◯ nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-1.8.2-17-2017-00015
EFOP-4.1.7-16-2017-00038
EFOP-1.2.11-16-2017-00035
EFOP-1.5.3-16-2017-00049
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008
EFOP-3.7.3-16-2017-00233
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021
1818/2016 (XII. 22) Korm.hat
II.2.14) További információ:

II.2) Meghatározás 1
II.2.1) Elnevezés: Harkány Város Önkormányzatának EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó
eszközbeszerzések – IV. Játék és sportszerek

Rész száma: 4 2

II.2.2) További CPV-kód(ok):2
Fő CPV-kód: 1

37500000-3 Játékok és játékszerek; vásári szórakoztató eszközök
Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7815 Harkány, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó
európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi
előírásoknak. Az eszközöknek újaknak kell lenniük.

IV. rész: Egyéb eszközök
16 db Pingpongasztal
20 db Sakk készlet
40 db tatami szőnyeg
1 db hajó, + ütéscsillapító felület, telepítési munkadíj
1 db kéttornyú vár, + ütéscsillapító felület, telepítési munkadíj
1 db fészekhinta, + ütéscsillapító felület, telepítési munkadíj
1 db páris hinta, + ütéscsillapító felület, telepítési munkadíj
1 db lovacska rugós játék, + ütéscsillapító felület, telepítési munkadíj
1 db autós rugós játék, + ütéscsillapító felület, telepítési munkadíj
1 db négyüléses duplarugós billenő játék, + ütéscsillapító felület, telepítési munkadíj
1 db kacsa rugós játék, + ütéscsillapító felület, telepítési munkadíj
2 db négyüléses rugós lóhere, + ütéscsillapító felület, telepítési munkadíj
1 db kötélgúla, 1 db babaház + telepítés
1 db Ütéscsillapító felület 3 csúszda + kötélgúla alá össz: 4x20m2=80 m2
1 db Rotikom erőd (Fairplay Trade)
30 db Rotikom lyukas oldalelem (Fairplay Trade)
1 db Vidám játszóház
2 db kis piknik asztal
80 m2 ütéscsillapító felület + telepítési munkadíj
1 db fa mozdony
1 db plútó bölcsis mászóka alagúttal
1 db bölcsis csúszdatorony
1 db homokozó takaró
1 db ötszögletű fa homokozó
1 db párakapu szett
2 db árnyékoló napvitorla + telepítési munkadíj
2 db kismotor
2 db kisgyermek pedálos tricikli
2 db lábbal hajtós kismotor széles kerékkel
2 db csepel pedál nélküli futóbicikli
1 db ágas bogas dobójáték
2 db óriás szivacs dobókocka
2 db bébi modul elem alap szőnyeg
2 db bébi modul elem kis púp
1 db bébi modul elem hordó
1 db kis átkelő bébi modul készlet
1 db bébimászóka + ütéscsillapító felület, telepítési munkadíj
1 db 22 fajta hangszer tartalmazó ritmuskészlet tokban
4 db billenős teherautó
2 db Folyamatkártyák "Hogyan Készül"

2 db Foglalkozások kirakó
10 db kártyakészlet
2 db színes zörgő építőkockák
1 db méhsejt több funkciós tapintós-tiprókás játék
6 db keljfeljancsi
6 db búgócsiga
2 db taktilis felfedező
10 db fogantyús kirakó
2 db Az első barátaim "család"
2 db Ági rongybaba (50 cm)
2 db Európai puhatestű baba
2 db Európai puhatestű hajas baba
2 db mini tréler sofőrrel autóval fából
1 db maxi készlet, szőnyeggel
1 db színes mini műanyag járműkészlet tároló vödörben
4 db lány babaruha
2 db labdakészlet (6 db-os)
10 db pöttyös labda
2 db vegyes fa építő
2 db nagy borulás bigboum
2 db piramis építőjáték
2 db tüskeépítő
2 db szivárvány építőelemek
1 db bábkészlet (14db-os)
1 db bábszínház
2 db homokozó készlet (4 db-os)
10 db kirakó (3 elemes)
4 db szövetből készült könyv
10 db Minivilág könyvek apró felfedezőknek
1 db 5 funkciós óriás fejlesztő fa kocka
4 db Dominó
2 db Lego duplo 104-105 db-os,tehervonat
2 db Lego duplo nagy építkezés
2 db Lgo duplo kalandok a farmon
2 db 5 funkció,fa,kézségfejlesztő kcka
2 db nagy bábkészlet 28-42 db-os
6 db társasjáték
10 db tologatós játékok
4 db kreatív figurák
2 db logikai játék fából
2 db képes kockatorony
2 db kukac csörgő
1 db bújócska cső
2 db óvodai 4 főzőlapos játék
2 db játék étkészlet (42 db-os)
6 db szeletelhető tépőzáras ételkészlet fából
2 db műanyag orvosi készlet
2 db várépítő habszivacs (80 db-os)
2 db óriás fa hatású építőkocka
A beszerzendő eszközök pontos paramétereit a közbeszerzési dokumentum részét képező,
annak mellékleteként megküldött, árazatlan költségvetés tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
XAz alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium – Név:Jótállás: A jótállás időtartama (min. 12 hó-max. 60 hó) / 15 Súlyszám:1, 2, 20
◯ Költség kritérium – Név: / Súlyszám:1, 20
XÁr – Súlyszám: Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) - 85 21
◯Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került
meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: [ …- ] Pénznem: HUF [ ][ ][ ]
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [90 ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
A szerződés meghosszabbítható◯igen X nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ(nyílteljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ]
vagyTervezett minimum: [ ] / Maximális szám:2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok ◯igen Xnem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók◯igen X nem Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos X igen◯ nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-1.8.2-17-2017-00015
EFOP-4.1.7-16-2017-00038
EFOP-1.2.11-16-2017-00035
EFOP-1.5.3-16-2017-00049
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008
EFOP-3.7.3-16-2017-00233
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021
1818/2016 (XII. 22) Korm.hat
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi ajánlati rész vonatkozásában:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró
okok fennállnak.
Ajánlattevő, alvállalkozó, és alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-ban
foglaltaknak megfelelően élhet az öntisztázás lehetőségével. Ebben az esetben a gazdasági
szereplő a megbízhatóságát alátámasztó jogerős határozatot az egységes európai közbeszerzési
dokumentummal (továbbiakban EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani.
A kizáró okok igazolásának módja és folyamata:
Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról (továbbiakban Kr.) 2. § (1) bekezdése
alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és
(2) bekezdésének a hatálya alá.
A kizáró okok igazolásának módja tekintetében irányadó: a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése, a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. §-a és a 4. § (1) bekezdése.
Ajánlatkérő felhívására a legkedvezőbb ajánlatot tevőnek, valamint ha ajánlatkérő felhívja, akkor
az őt követő ajánlattevő(k)nek a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerint be kell nyújtania
Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a Kr. 8. §-a, nem Magyarországon
letelepedett ajánlattevők esetében a Kr. 10. §-a szerinti iratokat/igazolásokat a Kr. 12. §-ban és a
14-16. §-okban foglaltak figyelembevételével.
Ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani azon nyilatkozatát, miszerint nem vesz igénybe a
szerződés teljesítéséhez a 62. § (1)-(2) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4)
bekezdés, tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltakra). A
Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezet vonatkozásában csak az EEKD dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. (1)-(2)
bekezdése szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdését, valamint a Kr. 1. § (3) bekezdését megfelelően
alkalmazza.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre
vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek be kell csatolnia az EEKD-t, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: #).

A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az értékelési
sorrendben azt követő következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási
kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából
benyújtandó igazolások:
P1.) A számviteli jogszabályok szerinti saját vagy jogelődje beszámolója alapján a mérleg szerinti
eredménye (2017. évi beszámolóban: adózott eredménye) vagy egyéni vállalkozó esetén az SZJA
bevallás szerinti vállalkozói osztalékalapja az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három
lezárt üzleti évben egynél többször negatív volt.
Ha az ajánlattevő a P1.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert
az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából
származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő ebben az esetben az
ajánlattevő pénzügyi gazdasági alkalmasságát megállapítja, ha működésének ideje alatt (működés
kezdetétől az ajánlattételi határidő lejártáig) a közbeszerzés tárgyából - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevétele eléri, vagy meghaladja a 2.000.000,- HUF (kétmillió forint) összeget
[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdése].
Ha az ajánlattevő a P1.) szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése
során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott
módjáról.[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdése].
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P1.) pontban előírt alkalmassági követelményeknek elegendő,
ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2
P.1./ az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre
vonatkozó, saját vagy jogelőd számviteli törvénynek megfelelő beszámolójának (mérleg,
eredmény-kimutatás) egyszerű másolata a kiegészítő melléklet, és könyvvizsgálói jelentés
csatolása nélkül.
Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján (http://e-beszamolo.kim.gov.hu)
megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben beszámoló csatolása
az ajánlatban nem szükséges. Az Ajánlatkérő az egyéni vállalkozók esetében a személyi
jövedelemadó bevallások egyszerű másolatban történő csatolását írja elő, melyek vonatkozásában
a vállalkozói osztalékalap tételsort vizsgálja az alkalmasság megítélésekor [Kbt. 65. § (1) bekezdés
a) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pont].
Ha az ajánlattevő a P.1./ pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert
az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából
származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
19.§ (2) bekezdése]
Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerinti bármely
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a
szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt,
vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására,
vagy arra is támaszkodik
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (7)-(8) bekezdései, valamint a (11) bekezdése is irányadó.

Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdés
rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági
követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek be kell csatolnia az EEKD-t, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: #).
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az értékelési
sorrendben azt követő következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási
kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából
benyújtandó igazolások:
M.1.) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül
befejezett jelentősebb közbeszerzés tárgykörében végzett, Ajánlatkérő által meghatározott
szállításokat is magukban foglaló, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése
szerint kiállított referencia-igazolás vagy- nyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell legalább:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
— a szállítás tárgyát, rövid leírását (amelynek alapján az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés (adott esetben műszaki paraméterek) megállapítható),
— a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap pontossággal),
— az ellenszolgáltatás nettó értékét,
— a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét,
— arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a)
pont].
Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti igazolásokat is
elfogad az M.1.) pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.
Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65. § (10)
bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha: M/1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
3 évben nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti, az adott részhez tartozó, a felhívás II.2.4
pontjában meghatározott eszközök szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített, sikeres
műszaki átadás-átvétellel zárult, a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 22.§. szerint igazolt szállítási
referenciával, amely legalább
1. ajánlati rész esetében: legalább 3 különböző fajtájú bármelyik eszközből összesen legalább 20
db bútor szállítását igazolja.

2. ajánlati rész esetében: legalább 3 különböző fajtájú bármelyik eszközből összesen legalább 30
db informatikai eszköz és/vagy orvosi eszközszállítását igazolja.
3. ajánlati rész esetében: legalább 5 különböző fajtájú bármelyik eszközből összesen legalább 10
db háztartási elektronikai eszköz szállítását igazolja.
4. ajánlati rész esetében: legalább 10 különböző fajtájú bármelyik eszközből összesen legalább 20
db eszköz szállítását igazolja.
Az előírt érték több szállítási referenciával is igazolható. Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket
fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek befejezési dátuma a felhívás feladásától
visszafelé számított 3 éven belül esik, és legfeljebb hat éven belül megkezdett. Amennyiben a
bemutatni kívánt korábbi szállítás osztható, úgy az M1. alkalmassági követelmények tekintetében
elfogadható, ha a bemutatásra kerülő megosztott rész befejező időpontja esik a vizsgált időszakra
(a felhívás feladásától visszafelé 3 év). Ilyen esetben értelemszerűen a bemutatásra kerülő
megosztott résznek kell megfelelnie az M1.alkalmassági követelmények keretében előírt egyéb
feltételeknek is2
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos
helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk(csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
X Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
◯ Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
◯ Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
◯ Versenypárbeszéd

◯ Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
◯ Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
◯ Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ]
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében –anégy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a
megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5)Információ a tárgyalásról(kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik Xigen ◯ nem

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: (…/…/2018) Helyi idő: (10:00)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma 4

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:[ magyar ] 1
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:(nn/hh/éééé)
vagyAz időtartam hónapban: [1] (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (…/…/2018) Helyi idő: (10:00) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések

felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések az
ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a alapján biztosított.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű ◯igen X nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk: 2

1. Irányadó jog: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a végrehajtási
rendeletei.
2. Az ajánlatokat az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani a IV.2.2) pontban megadott
időpontig. Az EKR portálon való közzététel elérhetősége: www.ekr.gov.hu. A közbeszerzési
eljárás EKR azonosítója: … . Az eljárás iránti érdeklődés jelzése az EKR rendszeren keresztül
történik (Érdeklődés jelzése funkció).
3. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcs. felmerülő összes költs. AT-t terheli.
4. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint, és AK felhívja a figyelmet a 71. § (3 ) és (8) bek.-re.
5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (6) bek. irányadó.
6. AT ajánlatához köteles becsatolni valamennyi, az eljárást megindító felhívásban és a
közbeszerzési dok.-ban meghatározott nyilatkozatot, igazolást és dokumentumot.
7. Ha valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR)
elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az
elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított
dokumentumokra, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott
követelményekre, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokra az e-Kr.
10-13. §-ai vonatkoznak.
8. Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni.
9. Az ajánlatban a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint nyilatkozni kell.
10. Az ajánlat szakmai részeként csatolni kell az árazott eszköztáblázatokat Excel formátumban.
11. Azon alk. feltétel és előírt igazolási mód, mely a min. ajánlattevők hivatalos jegyz.-be történő
felvétel feltételét képező minősítési szemp.-hoz képest szigorúbban került megállapításra: III.1.3.
pont szerinti M.1 alkalmassági követelmények.
12. AK az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
13. AK az ajánlatok elbírálása során alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
14. Csatolandó az ajánlatban aláírók aláírási címpéldánya, vagy aláírásmintája.
15. Kieg. táj. a Kbt. 56. §-nak megfelelően az EKR rendszeren keresztül kérhető.

16. Irányadó idő: Magyarországi helyi idő szerint értendő.
17. A részszempontoknál a Kbt. 77. § (1) bek. alapján az ajánlati elemek - legkedvezőtlenebb
szintje: 2. r.: min. 12 hó, - legkedvezőbb szintje: 2. r.:max. 60 hó,
18. FAKSZ: Dr. Dráb Iván Zsolt; lajst.sz.:00404
KARAKTERKORLÁTOZÁS MIATT TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT A KÖZBESZERZÉSI
DOKUMENTUMOK TARTALMAZNAK

VI.4) Jogorvoslati eljárás
Vl.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:Riadó u. 5
Város:Budapest

Postai irányítószám:1026

Ország:Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon:+36 18828592

Internetcím: (URL)

Fax:+36 18828593

Vl.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím: (URL)

Fax:

Vl.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § alapján
Vl.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 2
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Internetcím: (URL)

Fax: +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (…/2018)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

4

ha az információ ismert

20

a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21

a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

Harkány Város Önkormányzata
„Harkány Város Önkormányzata
EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések”
Közbeszerzési dokumentum
Jelen / összes oldal száma: 1/72. oldal

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
A Kbt. Második rész
Az Uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Ajánlatkérő:

Harkány Város Önkormányzata
7815 Harkány, Petőfi Sándor u. 2-4.

Harkány, 2018. ….

Harkány Város Önkormányzata
„Harkány Város Önkormányzata
EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések”
Közbeszerzési dokumentum
Jelen / összes oldal száma: 2/72. oldal

1. fejezet
Az ajánlattételhez szükséges általános tudnivalók
Az Ajánlatkérő a Szállítási szerződés keretei között kívánja elvégeztetni a nyertes
ajánlattevővel a „Harkány Város Önkormányzata EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó
eszközbeszerzések” tárgyú közbeszerzési eljárásban a tételes költségvetés szerinti munkákat.
Uniós értékhatárt elérő Kbt. Második rész, 82. § szerinti, nyílt közbeszerzési eljárásban készíti
a jelen dokumentumot és az eljárást megindító felhívással együtt az EKR-ben közzéteszi.
Jelen beszerzés Európai Uniós forrásból a pályázati kiírások kódszáma és címe
EFOP-1.8.2-17-2017-00015
EFOP-4.1.7-16-2017-00038
EFOP-1.2.11-16-2017-00035
EFOP-1.5.3-16-2017-00049
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008
EFOP-3.7.3-16-2017-00233
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021
1818/2016 (XII. 22) Korm.hat
valósul meg.
Az eljárást megindító felhívás a jelen közbeszerzési dokumentum (ajánlati dokumentáció vagy
dokumentáció) részét képezi, amelynek rendelkezéseit a jelen dokumentáció nem ismétli meg,
amennyiben megismétli, eltérő rendelkezés esetén az eljárást megindító felhívás tartalma az
irányadó.
Az ajánlat elkészítése során az eljárást megindító felhívás és a jelen közbeszerzési dokumentum
valamennyi előírását be kell tartani.
Jelen ajánlati dokumentáció célja, hogy a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevő
rendelkezzen mindazon információkkal, amelyek az eljárást megindító felhívás, ajánlati
dokumentáció, illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelő ajánlat elkészítéséhez, illetve a
szerződés teljesítéséhez szükségesek.
Az ajánlat elkészítésével, az ajánlat benyújtásával kapcsolatos költségeket az Ajánlattevő viseli.
Az eljárásban az ajánlatkérő tárgyalást és helyszíni bejárást nem tart.
Az ajánlattevő az ajánlatában szereplő adatok hitelességéért felelősséggel tartozik.

Harkány Város Önkormányzata
„Harkány Város Önkormányzata
EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések”
Közbeszerzési dokumentum
Jelen / összes oldal száma: 3/72. oldal

A tárgyi közbeszerzési eljárás lebonyolítása az ún. Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben
(továbbiakban: EKR) történik. Irányadó az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR r.).
Bármely gazdasági szereplő, aki az eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel
érdekében – az ajánlati felhívásban foglaltakkal kapcsolatban, írásban az EKR-ben megküldve
a Kbt. 56. § szerint kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet. Kérjük ajánlattevőket, hogy a
lehető leggyorsabb válaszadás érdekében a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket
szíveskedjenek szerkeszthető word (.doc) formátumban is megküldeni. Felhívjuk a tisztelt
gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy telefonon, illetve személyes megkeresés útján
kiegészítő tájékoztatás nem kérhető, sem pedig az EKR-n kívül megküldve.
Ezúton hívjuk fel T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az EKR rendszer használatával, hibáival,
üzemelésével kapcsolatos valamennyi kérdéssel az EKR rendszert üzemeltető NEKSZT Kft.hez forduljanak. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás során az EKR rendszer használatával,
hibáival, üzemelésével kapcsolatos valamennyi kérdésre azt a választ fogja adni, hogy az EKR
rendszer használatával, hibáival, üzemelésével kapcsolatos valamennyi kérdéssel az EKR
rendszert üzemeltető NEKSZT Kft.-hez forduljanak. A NEKSZT Kft. elérhetősége:
Ügyfélszolgálati e-mail cím: helpdesk@nekszt.hu
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36/1-465-8899 (hétfőtől – péntekig 8:00-16:00)
Egyéni hibabejelentés: https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/
Üzemeltetői weboldal: www.nekszt.hu
FAKSZ: Dr. Dráb Iván Zsolt, 7634 Pécs, Kutató d. 61., lajstromszáma: 00404, e-mailcím:
ivandr@drab.hu

I.1. Az ajánlat részei
Felhívjuk a tisztelt ajánlattevő figyelmét arra, hogy amennyiben ajánlatát nem az eljárást
megindító felhívásban és a jelen közbeszerzési dokumentumban megjelölt követelményeknek
megfelelően nyújtja be, úgy az az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonhatja maga után.
Csatolandó iratok, dokumentumok:

Ssz

Csatolandó iratok és dokumentumok

Megjegyzés

1

Felolvasólap

A Felolvasólap mintája az
EKR-ben áll rendelkezésre
tartalmazza.

Harkány Város Önkormányzata
„Harkány Város Önkormányzata
EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések”
Közbeszerzési dokumentum
Jelen / összes oldal száma: 4/72. oldal

Ssz

Csatolandó iratok és dokumentumok

2

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási
címpéldánya, vagy aláírás-mintája

Megjegyzés

3

Ajánlattevő, továbbá adott esetben az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplő változásbejegyzési
cégiratai vagy nyilatkozat arról, hogy változásbejegyzési
eljárás nincs folyamatban!

Adott esetben [=ún. „etértivevény”-t és az
„Informatikai vizsgálat
eredménye” elnevezésű
dokumentumok 1-1
nyomtatott példányát,
továbbá .xml file-ként
nyomtatva a
„Változásbejegyzési
kérelem” elnevezésű
dokumentum 1 nyomatott
példányát] kell csatolni. A
nyilatkozat mintáját a az
elektronikus közbeszerzési
rendszer tartalmazza

4

Ajánlatot aláíró személy meghatalmazása

Amennyiben releváns.

5

Ajánlattevői nyilatkozat
Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat (teljességi
nyilatkozat)
Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozata (KKV)
[lásd: eljárást megindító felhívás VI.3.4) 2-3. pontja]

A nyilatkozat mintáját az
elektronikus közbeszerzési
rendszer tartalmazza

Harkány Város Önkormányzata
„Harkány Város Önkormányzata
EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések”
Közbeszerzési dokumentum
Jelen / összes oldal száma: 5/72. oldal

Ssz

Csatolandó iratok és dokumentumok

Megjegyzés

6

Kbt. 66. § (6) bekezdés a) – b) pont szerinti nyilatkozat

A nyilatkozat mintáját az
elektronikus közbeszerzési
rendszer tartalmazza

7

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint,
amelyben meg kell jelölni azt a szervezetet (neve, címe) és az
eljárást megindító felhívás azon vonatkozó pontját, melynek
igazolása érdekében az ajánlattevő bármely más szervezet
kapacitására (is) támaszkodik.

A nyilatkozat mintáját az
elektronikus közbeszerzési
rendszer tartalmazza

8

Kapacitást rendelkezésre bocsátó nyilatkozata a Kbt. 65. §
(7) bekezdése szerint arról, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.

A nyilatkozat mintáját az
elektronikus közbeszerzési
rendszer tartalmazza

9

Kapacitást rendelkezésre bocsátó nyilatkozata a Kbt. 65. §
(8) bekezdése alapján arról, hogy az új Ptk. 6:416. §-ában
foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére,
amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.

Amennyiben releváns.

Harkány Város Önkormányzata
„Harkány Város Önkormányzata
EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések”
Közbeszerzési dokumentum
Jelen / összes oldal száma: 6/72. oldal

Ssz

Csatolandó iratok és dokumentumok

Megjegyzés

10

Ajánlattevői nyilatkozat
a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont – kivétel Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont – szerinti
kizáró okok fenn nem állásáról
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti kizáró
ok fenn nem állásáról a VHR *. 8. § i) pont ib) alpont és a
10. § g) pont gb) alpontja szerinti tartalommal
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont szerinti kizáró
ok fenn nem állásáról a VHR *. 8. § ic) pont szerinti
tartalommal
- az alvállalkozó és adott esetben alkalmasság
igazolásában
résztvevő
gazdasági
szereplő
vonatkozásában a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt.
67. § (4) bekezdése alapján

A nyilatkozat mintáját az
elektronikus közbeszerzési
rendszer tartalmazza

11

Közös ajánlattétel esetén a konzorciumi megállapodás az
ajánlatkérési közbeszerzési dokumentum 2.12.4 pontjában
foglaltakra is figyelemmel.

Adott esetben.

12

Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatásokban foglalt információk
elfogadásáról szóló nyilatkozata

A nyilatkozat mintáját az
elektronikus közbeszerzési
rendszer tartalmazza

13

Nyilatkozat az (M1) jelű alkalmassági követelményre
vonatkozóan

Referencianyilatkozat vagy
referencia igazolás
csatolandó –mintáját a
nyilatkozat esetében az
elektronikus közbeszerzési
rendszer tartalmazza

14

Nyilatkozat üzleti titokról

A nyilatkozat mintáját az
elektronikus közbeszerzési
rendszer tartalmazza

Harkány Város Önkormányzata
„Harkány Város Önkormányzata
EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések”
Közbeszerzési dokumentum
Jelen / összes oldal száma: 7/72. oldal

Csatolandó iratok és dokumentumok

Megjegyzés

15.

Nyilatkozat műszaki követelményeknek való megfelelésről

A nyilatkozat mintáját az
elektronikus közbeszerzési
rendszer tartalmazza Itt
kérjük csatolni a megajánlott
termék részletes bemutatását
is.

16.

A megajánlott termék bemutatását tartalmazó iratok,
melyekből megállapítható, hogy a megajánlott termék
megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
feltételeknek.

Ssz

17,

Nyilatkozat a Tulajdonosok nevére, lakóhelyére / cégnevére,
székhelyére vonatkozóan

Az iratminták alkalmazása nem kötelező. Az iratminták hatályos jogszabályi előírások keretei
között kiegészíthetők, kivéve az árazatlan költségvetés Ajánlatkérő által kitöltött részei.
Az ajánlattevő az ajánlatában, hiánypótlásban vagy felvilágosításban a Kbt. 44. § szerint
elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47 §]
tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy
kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat
tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából
aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak az alábbi a-b) pontok hatálya alá tartozó
elemeket.
a.) Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének),
valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt:
adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az
ezek alapjául szolgáló - a b) pont hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így
különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
b.) Nem korlátozható, vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat
nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános
adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási
kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést
kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak.

Harkány Város Önkormányzata
„Harkány Város Önkormányzata
EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések”
Közbeszerzési dokumentum
Jelen / összes oldal száma: 8/72. oldal

A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó
dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.
A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni,
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala
miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott
indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

Egyéb formai követelmények:
Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok egyszerű másolatban is csatolhatóak. Azon
dokumentumok, melyekre vonatkozóan elektronikus űrlap áll rendelkezésre az EKR-ben, az
elektronikus űrlap kitöltésével csatolandók. Amennyiben egy elektronikus űrlapként
benyújtandó dokumentum másolatban is csatolásra kerül, ellentmondás esetén az elektronikus
űrlapként benyújtott dokumentum lesz az irányadó.
Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők által benyújtott dokumentumok tartalmát meg
tudja jeleníteni, az ajánlatkérő előírja az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus
dokumentumok jellemzőire, így különösen a fájlformátumra vonatkozó követelményeket a
következők szerint. Az ajánlatot .pdf formátumban kell benyújtani, az ajánlat részét képező
árazott költségvetést .pdf és szerkeszthető .xls formátumban is.
Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő
a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum
benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az
adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a
papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában pdf formátumban.
Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági
kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír
alapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként pdf formátumban vagy
olyan formában is, ahol a papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással
elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara –
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel – elektronikusan látta el
hitelesítéssel.
Az ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdésétől eltérően elektronikus eljárás esetén azt írja elő,
hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául
szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat),
elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes
bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
Az ajánlattétel nyelve magyar.
Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum kerül becsatolásra, úgy Ajánlattevő
köteles annak magyar fordítását is az ajánlathoz csatolni. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven
benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.Ajánlatkérő felelős
fordítás alatt az érti, hogy ajánlattevő kötelezettségvállalásra jogosult képviselője csatoljon az
ajánlatba nyilatkozatot, miszerint valamennyi, az ajánlatba becsatolt fordítást elismeri saját
felelős fordításnak. A helytelen saját fordítás következményeit ajánlattevőnek kell viselnie.

Harkány Város Önkormányzata
„Harkány Város Önkormányzata
EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések”
Közbeszerzési dokumentum
Jelen / összes oldal száma: 9/72. oldal

Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő
a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum
benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az
adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a
papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában pdf formátumban.
Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a
nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább
fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban
– az EKR r. 10. § (4) bekezdésben foglalt eset kivételével – nem követelheti meg elektronikus
aláírás alkalmazását.Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus
űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus
űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben
elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott
nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő
eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap
magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni.
Az ajánlatban lévő minden – az ajánlattevő vagy egyéb gazdasági szereplő által készített –
dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre jogosult személynek, kivéve az
EKR űrlapon megtett nyilatkozatokat.
Az ajánlatban szereplő dokumentumokat cégszerűen (ajánlattevő, illetve adott esetben
alvállalkozó és kapacitást biztosító szervezet nevében) aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek)
aláírási címpéldányát, vagy 2006. évi V. tv. 9. § (1) szerinti aláírás mintáját egyszerű
másolatban az ajánlathoz csatolni kell.
Amennyiben az ajánlattevő (alvállalkozó, kapacitást biztosító szervezet) letelepedése szerinti
országban aláírási címpéldány, vagy aláírás-minta nem kerül kibocsátásra, úgy erről
ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell (ez esetben az aláírás-minta/aláírási címpéldány
megléte, vagy hiánya nem kerül vizsgálatra).
Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a
kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazást is szükséges csatolni.
Amennyiben az alvállalkozó vagy kapacitást biztosító szervezet egyéni vállalkozó vagy
természetes személy, ajánlatkérő elfogadja ezen személy olyan okiratának a másolatát, mely
tartalmazza a személy aláírását.
Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy – az
ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében – a gazdasági szereplő
képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy
gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal
rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő
szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők,
valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot
benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére

Harkány Város Önkormányzata
„Harkány Város Önkormányzata
EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések”
Közbeszerzési dokumentum
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meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a
számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett
nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6)
bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia
kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az
ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő
nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre,
az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel
kell ellátni.
I.2. Az ajánlatok benyújtása és felbontása
Az ajánlatok elektronikus úton kerülnek benyújtásra az EKR-n keresztül. Az elektronikusan
megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus
elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az
automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.
Az ajánlatok felbontására az ajánlattételi felhívásban meghatározott időpontban és az EKR-ben
kerül sor.
A Kbt. 55. § (7) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat
benyújtásával módosíthatja az ajánlatát, olyan módon, hogy az ajánlattevőnek a korábban
benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.
I.3. Közös ajánlattevők
Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők kötelesek becsatolni azt, az összes érintett ajánlattevő
által aláírt megállapodást is, amely tartalmazza:
• az ajánlattevők adatait (név, székhely),
• a közös ajánlattételt vezető ajánlattevő megnevezését és a közös ajánlattétel képviseletére
történő felhatalmazását,
• annak a személynek a megnevezését, aki a közös ajánlattétel képviseletében nyilatkozatot
tenni és aláírni jogosult,
• az ajánlattevők közötti együttműködés szabályait, a feladatmegosztást,
• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért
egyetemleges felelősséget vállalnak.
• a közös ajánlattételt létrehozó szerződés az ajánlat benyújtásának napján érvényes és
hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ
felfüggesztő, hatályba léptető, illetve bontó feltételtől, valamint harmadik személy vagy
hatóság jóváhagyásától,
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• nyertesség esetén a közös ajánlattételt létrehozó szerződés érvényes a szerződésből
fakadó valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítéséig.
Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza
meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül
számított ellenértékéből.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti
meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös
ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők
képviseletében eljárhat.
I.4. A közbeszerzési eljárás résztvevői
Jelen eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő tehet ajánlatot. Az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel,
amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők kötelesek becsatolni azt, az összes érintett ajánlattevő
által aláírt megállapodást.
A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta
után változás nem következhet be.
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
nem követelmény és nem is megengedett. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k)től a Kbt. 35. §
(8)-(9) és 138. § szerinti projekttársaság létrehozását nem követeli meg és nem is teszi lehetővé.
Ajánlatkérő továbbá nem teszi kötelezővé, sem lehetővé, hogy a nyertes ajánlattevő(k) a
szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet hozzanak létre.
Ajánlatkérő felhívja gazdasági szereplők figyelmét a következő követelményekre:
Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem
igazolhatja
Alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy
alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.
Egy gazdasági szereplőek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg,
hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből.
Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.
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1.4.1. Ajánlattevő
Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akit ajánlattételre az Ajánlatkérő felkért és a
közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.
1.4.2. Alvállalkozó
A Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által
bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a)
azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b)
a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrészvagy alapanyag eladóját,
c)
építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;
Ajánlattevőnek ajánlatban meg kell jelölnie
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
1.4.3. Kapacitást biztosító szervezet
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles
nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd
a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Amennyiben az ajánlattevő olyan alvállalkozót vesz igénybe, aki a közbeszerzési eljárásban
valamely alkalmassági feltétel igazolásában is részt vesz, úgy ez az alvállalkozó egyben
kapacitást biztosító szervezetnek is minősül.
Az ajánlatban a fentieknek megfelelően meg kell határozni az egyes, teljesítésben részt vevő
személyek/szervezetek eljárásbeli státuszát.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező
ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. 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.
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A „szerződés teljesítéséhez szükséges, a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország
nyilvántartásában való szereplésre, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre” követelmény
igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg
azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy
engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell
alátámasztania. A kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését
igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen
részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy
a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
Amennyiben a jogutód a jogelőd meghatározott jogosultságait (például: referenciáit) kívánja
felhasználni, Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlathoz csatoljon nyilatkozatot, arról hogy
kizárólagosan jogosult az alkalmassági feltételeknek megfelelő jogelődi jogosultságok
felhasználására, s azok tekintetében kizárólagos jogutódnak minősül.

2. fejezet
Ajánlatok elbírálása és szerződéskötés

Ajánlatkérő köteles az ajánlatot elbírálni, kivéve, ha a közbeszerzés megkezdését követően –
általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt
a szerződés megkötésére, illetőleg a szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes.
Ebben az esetben ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania.
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az
eljárást megindító felhívásban és jelen dokumentációban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek. Ajánlatkérő az értékelés során megállapítja, hogy mely ajánlatok
érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.
Az ajánlatkérő az ajánlatot kizárólag annak elbírálására használja fel.
Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok (Kbt. 76. § (2) bek. c)
pont) az alábbiak szerint, mindkettő részre vonatkozóan:
Értékelési részszempontok
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF):
2. Jótállás időtartama (12-60 hónap):

Súlyszám:
85
15

1. részszempont Ajánlati ár (nettó HUF):
Az 1. bírálati részszempont esetén az összehasonlítás alapját az Ajánlattevő által megajánlott
egyösszegű ajánlati ár képezi. A teljes ajánlati ár, melyet a Kbt. 66. § (5) bekezdésének
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megfelelő Felolvasólapon kell feltüntetni és ez képezi az értékelés alapját. Az Ajánlattevőnek
az ellenszolgáltatás összegét a szerződés tárgyának teljes körű megvalósítására, a befejezési
határidőre prognosztizált, rögzített díjként kell megadnia, magyar forintban. Abban az esetben,
amennyiben az Ajánlattevő a megajánlott ajánlati árat alulprognosztizálja, az ebből eredő
pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre és ez nem mentesíti a
teljesítési kötelezettség alól.
2. részszempont Jótállási idő (12-60 hónap):
Az értékelési pontszám egyenes arányosítással kerül kiszámításra (két tizedes jegy
pontosságig).
A legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja. A következő ajánlatok pontszámai a legjobb
ajánlathoz történő egyenes arányosítással kerülnek kiszámításra (két tizedes jegy pontosságig,
a kerekítés általános szabályai szerint). A 12 hónapot tartalmazó vállalás a minimális 1 pontot,
a 60 hónap és azt meghaladó vállalás a maximális pontot kapja.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
határa 1 pont, felső határa 100 pont.
Az Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetén a fordított arányosítás, a 2. értékelési
résszempont esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza a Közbeszerzési Hatóság KÉ
2016. évi 147. számának a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató 1. sz. melléklete szerint, az ott hivatkozott
képletek alapján.
Az értékelési szempont szerinti tartalmi elemeket a felolvasólapon kérjük megadni. A
felolvasólap az EKR-ben elektronikus űrlapként kerül kitöltésre.
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): tartalmaznia kell a szerződés teljesítésével
kapcsolatosan ajánlattevőnél felmerült valamennyi költséget és díjat, további díjat vagy
költséget ajánlattevő semmilyen jogcímen nem érvényesíthet Ajánlatkérővel
szemben.Az ajánlati árnak fix összegűnek kell lennie, vagyis az ajánlattevő semmilyen
formában és semmilyen hivatkozással sem tehet változó árat tartalmazó ajánlatot. A
nettó egyösszegű ajánlati ár részletezését az ajánlattevőnek a tételes árazott költségvetés
csatolásával kell alátámasztania az ajánlatban.
A költségvetési kiírás tételei tekintetében megajánlott árnak tartalmaznia kell a szállítás
befejezéséig várható árváltozásból eredő költségeket. Ezek az árak rögzítettek és nem
változtathatók a Szerződés teljes időtartama alatt.
Az egységárakat ÁFA (Általános Forgalmi Adó) nélkül magyar forintban kell megadni.
Az egységáraknak – jelen dokumentációban taxatíve meghatározott kivételektől
eltekintve – tartalmazniuk kell minden egyéb járulékos költséget, szállítás, minősítések,
minősítés tanúsítások, stb.), továbbá minden vámot, adót és egyéb illetéket, amiket a
Vállalkozónak a szerződés alapján, vagy bármely más okból kell fizetnie.
Az egyösszegű nettó ajánlati árra vonatkozó ajánlatot a felolvasólapon kérjük megadni.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az áfa összege a mindenkor hatályos jogszabályi
rendelkezések alapján kerül megállapításra.
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2. Jótállás időtartama (12-60 hónap): Az ajánlattevőknek minimum 12 hónap jótállást
kell megajánlaniuk. A minimum követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az
ajánlat érvénytelen. A 12 hónapot tartalmazó vállalás a minimális 1 pontot, a 60 hónap
és azt meghaladó vállalás a maximális pontot kapja. Az ajánlatot egész hónapban kérjük
megadni.A jótállási időszak kezdete az átadás-átvétel időpontja.
II.1. Hiánypótlás, felvilágosítás-kérés
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 71. §-ában foglaltaknak megfelelően, teljes
körben biztosítja a hiánypótlás, valamint az ajánlatokban nem egyértelmű kijelentések,
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében a felvilágosítás-kérés lehetőségét.
A Kbt. 71. § szerinti hiányosságok pótlását követően az Ajánlatkérő megállapítja, hogy az
ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek; mely ajánlat érvénytelen; van-e olyan gazdasági szereplő, akit az
eljárásból ki kell zárni és a Kbt. 69. § (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek talált
ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.
Az ajánlatkérő tájékoztatja T. Ajánlattevőket, hogy mely ajánlat érvénytelen, és az eljárás
eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok,
az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt
igazolások benyújtására (adott esetben, amennyiben az ajánlatba nem kerültek csatolásra).
A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi
ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők részére megküldeni,
megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.
A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is
lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az eljárást megindító felhívás, a
dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. Az ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást
kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás kérése nem
irányulhat az ajánlattevőkkel történő tárgyalásra.Ameddig bármely ajánlattevő számára
hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat
olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra (önkéntes
hiánypótlás).
Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok
informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható,
illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő – ha azt nem tartja szükségesnek – nem köteles
hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt
követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az
előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve
jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az
ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó
szabályaira figyelemmel kell eljárni.
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Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai
jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem
jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és
megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő – ha a közbeszerzési
dokumentumokban eltérően nem rendelkezik – csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy
szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az
ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem
határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem
nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.
II.2. Számítási hiba
Ajánlatkérő a Kbt. alapelveire figyelemmel az értékelésre ki nem ható számítási hibáról is
tájékoztathatja az ajánlattevőket.
A Kbt. 71. § (11) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha az ajánlatkérő az
ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel – a hiba és a javítandó érték, valamint a
javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével –, felhívja az ajánlattevőt annak
javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy
a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve
kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló
– adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is
hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen.
II.3. Aránytalanul alacsony ár
Ajánlatkérő a Kbt. 72. § alapján az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát
megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi
ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára
figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe
vett ár tekintetében.
Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkérő a Kbt. 72. § szerint jár el. A
fenti eljárásrendet (Kbt. 72. § (1) – (6) bek.) az ajánlattevő alkalmazza abban az esetben, ha az
ajánlatnak valamennyi egyéni eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalást.
Ebben az esetben érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a közölt információk nem
indokolják megfelelően az adott kötelezettségvállalás teljesítését.
II.4. Az ajánlat érvénytelensége:
A Kbt. 73. § és 74. § szerint érvénytelen az ajánlat.
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Érvénytelen az ajánlat, amennyiben nem az EKR-ben kerül benyújtásra.
Az Ajánlatkérő javasolja, hogy a gazdasági szereplők ajánlatuk összeállítását – különös
tekintettel ajánlati áruk meghatározását – megelőzően tájékozódjanak a teljesítés helyén, az
adózásra, a munkavállalók védelmére és munkafeltételekre, a környezetvédelemre, az
egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére irányadó feltételekről.
Azon Szervezetek (hatóságok) neve és elérhetősége, amelyektől a kötelezettségekről
tájékoztatás kérhető a fenti területek kapcsán:
Adózási kérdésekben
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Tel.: +36 40202122
NAV Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága
7621 Pécs, Rákóczi út 52-56.
Tel.: +36 72533500
Fax: +36 72212133
Munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozó kérdésekben
Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkafelügyeleti Főosztály,
Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Tel.: +36 80204292
E-mail: munkafelugy-info@ngm.gov.hu
Baranya Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya
7621 Pécs, Király u. 46.
Tel.: +36 72506841
Fax: +36 72539099
E-mail: baranya-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
Környezetvédelmi kérdésekben
Baranya Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
7621 Pécs, Papnövelde utca 13-15.
Tel.: +36 72567100
Fax: +36 72567103
E-mail: kornyezetvedelem@baranya.gov.hu
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
7623 Pécs, Köztársaság tér 7.
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Tel.: +36 72506300
Fax: +36 72506350
E-mail: titkarsag@ddvizig.hu
Egészségvédelmi kérdésekben
Országos Tisztiorvosi Hivatal
Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Tel.: +36 14593050
Fax: +36 14593059
E-mail: titkarsag@omfi.hu
Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére vonatkozó kérdésekben
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Tel: +36 17951200
E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
II.5. Az eljárás eredménytelensége :
A Kbt. 75. §-a szerint eredménytelen az eljárás.
Ajánlatkérő alkalmazza a tárgyi eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt
eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.
II.6. Tájékoztatás az eljárás eredményéről
Ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálást olyan
időtartam alatt végzi el, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére
az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön
Ajánlatkérő ajánlattevőket az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az
ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmasságának megállapításáról,
ajánlatának egyéb okból történő érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes
indokáról az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három
munkanapon belül írásban tájékoztatja. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor
az eljárás eredményéről írásbeli összegezés készítésével tájékoztatja ajánlattevőket, melyet
minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton megküld.
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevők részére
történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség
esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött
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szerződéstől elállni, illetve amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem
állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését
követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a
törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy
elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni.
Az írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy
számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is
kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést ajánlatkérő legkésőbb az eredményhirdetést
követő tíz napon belül köteles megküldeni az ajánlattevőnek.
II.7. A szerződés megkötése
A szerződéskötésre a Kbt. szabályai szerinti időtartamban kerül sor.
Amennyiben jogorvoslati eljárás indul, a szerződéskötés eljárást megindító felhívásban
megadott időpontjától eltérve a szerződést az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy
befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a
Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi. Amennyiben időközben a
nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az ajánlatkérő akkor köthet vele szerződést, ha a
nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát fenntartja.
A szerződés feltételeit (szerződéstervezet) jelen dokumentáció 4. fejezete tartalmazza.
Az ajánlatkérő csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól,
ha az eredményhirdetést követően – általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében
– beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás nyertesének visszalépése esetén –
amennyiben második legkedvezőbb ajánlattevőt is megjelöli az összegezésben ajánlatkérő – a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést. Az
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése
napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati
kötöttsége hatvan nappal meghosszabbodik.
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3. fejezet
Műszaki leírás
A beszerezni kívánt eszközök részletes leírását, specifikációit a terjedelme miatt külön fájl
tartalmazza.
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4. fejezet
Szerződés tervezet
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SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
(TERVEZET)

Amely létrejött egyrészről
Neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Bank neve:
Bankszámlaszám:
Adóigazgatási száma:
KSH jelzőszám:
Képviseletében:
(a továbbiakban “Megrendelő”),
másrészről
Neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Cégbíróság:
Bank neve:
Bankszámlaszám:
Adószám:
KSH jelzőszám:
Képviseletében:
(a továbbiakban “Szállító”)
között a mai napon az alábbiak szerint:
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, az ajánlattevői
kérdés(ek)re adott ajánlatkérői válasz(ok) [kiegészítő tájékoztatás(ok)], valamint a Szállító ajánlata.
I. Előzmények
1.1. A szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő ......................................... azonosító számú pályázatban foglalt
cél megvalósítása érdekében „Harkány Város Önkormányzatának EFOP és TOP pályázatokhoz
kapcsolódó eszközbeszerzések” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 81. §-a szerinti
nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, mely eljárás nyertes ajánlattevője Szállító lett.
Ajánlatkérő a jótállási idő és az ellenszolgáltatás összege bírálati részszempontok értékelése során a
legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatnak Szállító ajánlatát értékelte.
II. A szerződés tárgya
2.1.

A Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli a Szállítótól a jelen szerződés 1. számú
mellékletében részletesen meghatározott termék Megrendelő részére történő leszállítását a jelen
szerződésben foglalt feltételek szerint.

2.2. A Szállító a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelő által igényelt, a jelen szerződés 2.1./
pontja alapján a szerződés 1. számú mellékletében részletesen meghatározott terméket a jelen szerződésben
foglaltak szerint a Megrendelő részére leszállítja.
2.3. A Szállító köteles az 1. sz. mellékletben meghatározott terméket üzemképes állapotra alkalmas módon átadni
úgy, hogy az az eljárást megindító felhívás szerinti összes tulajdonságát teljes körűen képes legyen
biztosítani.
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III. A teljesítés helye és határideje
3.1.

A Szállító a jelen szerződés tárgyát képező termékeket Megrendelő székhelyére, illetve az előzetes
meghatározott teljesítési helyszínre köteles szállítani.

3.2. A Felek rögzítik, hogy a Szállító a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termék szállításának
határideje: a szerződés megkötésétől számított 3 hónap.
IV. Fizetési feltételek
4.1. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek vételára (ajánlati ára)
Nettó: …………………….., azaz ………………………………………… EUR
A nettó vételár tartalmazza a Szállító jelen szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét
és kiadását is, különös tekintettel a jelen szerződés tárgyát képező termék ellenértékére, az általános
forgalmi adón (ÁFA) kívül minden, az eszközzel kapcsolatos adót, vámot, illetéket, járulékfizetési
kötelezettséget, árfolyamkockázatot, szállítási, rakodási és biztosítási díjat (a mennyiségi átadás pontjáig)
és a minőségi, garanciális, jótállási kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő költségeket, a szükséges
import és export engedélyek beszerzését és az azokkal kapcsolatos költségeket a belföldiesítéshez és a
magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges összes tevékenységet, eljárást és azok költségeit, minden
költséget, ami a komplettséghez és a rendeltetésszerű, hibátlan működéshez hozzátartozik. Ezen túlmenően
tartalmazza a jótállás és garancia költségét és az üzembe helyezéssel kapcsolatos költségeket is.
4.2. A termékek vételára ÁFA tartalmára és megfizetésére vonatkozóan a felek a mindenkori adójogszabályok
szerint járnak el.
4.3.

Megrendelő az ajánlati ár 20 %-ának megfelelő előleget fizet.

▪

Sikeres átadás-átvétel esetén nyertes ajánlattevő pályázatonkénti bontásban történő végszámla
benyújtására jogosult.

▪

Nyertes Ajánlattevő az elvégzett munkákról végszámlát az ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás
alapján nyújthat be. Végszámla esetén a teljesítésigazolás kiadásának feltétele valamennyi termék
szerződés szerinti üzembe helyezésének megtörténte és az átadás átvételi eljárás lezárása.

▪

A teljesítésigazoláshoz a termék alábbi dokumentumai és tartozékai Megrendelőnek történő átadása
szükséges:
⎯ A termék magyar nyelvű kezelési könyve,
⎯ A termék karbantartási (garancia) füzete, garancia jegy,
⎯ Műbizonylatok,
⎯ Munkavédelmi megfelelőségi nyilatkozat,
⎯ Megfelelőségi nyilatkozat (vagy annak megfelelő más dokumentum )

4.5. A számlák fizetési határideje tekintetében a Kbt. 130. § (1) bekezdésében, valamint a 2013. évi V. törvény
6:130. § (1) – (2) bekezdésében foglalt rendelkezések irányadók.
4.6. A szerződés, számlázás és a kifizetések pénzneme Euro (EUR)
4.7. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő az adott (ÁFÁ-val növelt) számlaértéket alapul véve a Ptk.-ban
meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.
4.8. A Szállító vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
melyek az Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében
merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
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4.9. A Szállító vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt
haladéktalanul értesíti.
4.10. A külföldi adóilletőségű Szállító köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az
illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szállítóra vonatkozó
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
4.11. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást pályázati támogatásból (.. azonosító számú projekt) és saját forrás
felhasználásával teljesíti.
A pályázati támogatás finanszírozási módja a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. §.
65. pontja szerinti utófinanszírozás (a kedvezményezett által kifizetett számlák vagy egyéb, az 1.
mellékletben meghatározott, az elszámolást alátámasztó dokumentumok támogatási összegének utólagos
megtérítése közvetlenül a kedvezményezett, vagy az engedményes pénzforgalmi számlájára). A támogatás
intenzítása 100 % (Nyertes ajánlat tartalmától függően a megkötendő szerződésben a megfelelő arány kerül
rögzítésre.)
V. A Felek jogai és kötelezettségei
5.1. A Szállító köteles a jelen szerződés tárgyát képező, 1. sz. melléklet szerinti terméket a 3.2./ pontban
meghatározott határidőn belül a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti műszaki tartalommal, az
ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, illetve az ajánlatban meghatározottak szerint
Megrendelő székhelyére szállítani és ott átadás-átvételi eljárás útján a Megrendelő birtokába bocsátani. A
vételár kifizetésével a termék tulajdonjoga a Megrendelőre száll át.
5.2. A Szállító köteles a Megrendelőt a teljesítés várható idejéről legalább 2 munkanappal megelőzően értesíteni,
annak érdekében, hogy Megrendelő a szállítással és a termék fogadásával kapcsolatos kötelezettségeit
teljesíteni tudja.
A Szállító a szerződés teljesítésekor köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni a jelen szerződés tárgyát
képező termék lényeges tulajdonságairól és az üzemeltetésével kapcsolatos követelményekről, továbbá
köteles a rendeltetésszerű és biztonságos használatához, felhasználásához szükséges mindennemű
tájékoztatást és információt is megadni.
5.3. A Szállító szavatol azért, hogy harmadik személynek a jelen szerződés tárgyát képező termék tekintetében
nincs olyan joga, amely a Megrendelő tulajdonszerzését akadályozza vagy korlátozza.
A Szállító szavatol továbbá azért is, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termék a rendeltetésszerű és
biztonságos használatra minden további feltétel nélkül alkalmas.
5.4. A Szállító a szerződés teljesítésével kapcsolatban az alábbi – kizárólag az ajánlatában megjelölt – részei
tekintetében jogosult más gazdasági szereplővel szerződést kötni:…………………….. (ajánlat szerint)
5.5. A Megrendelő – a szállító szerződésszerű teljesítése esetében – köteles a 4.1./ pontban meghatározott vételárrészleteket esedékességkor a jelen szerződésben foglaltak szerint a Szállítónak megfizetni.
5.6. A Felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a jelen szerződés
eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából
eredő kárért a mulasztó fél felelős.
5.7. Megrendelő kiköti a szerződéstől való elállás jogát arra az esetre, ha a Szállító ellen a szerződéskötést
követően, de még a teljesítést megelőzően csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve
egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul.
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VI. A szállítandó termékek minősége
6.1. A szállítandó terméknek minden vonatkozásban követnie kell a szerződésben meghatározott műszaki leírást és
minden szempontból meg kell felelnie a szerződésben szereplő követelménynek. A szállítandó termékeknek
újnak kell lenniük.
VII. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
7.1.

Késedelmi kötbér
Amennyiben Szállító neki felróható ok miatt a szerződés teljesítésével késedelembe esik, úgy késedelmes
naptári naponként a késedelmesen szállított termék nettó ajánlati ára 0, 5 %-ának megfelelő mértékű kötbért
köteles fizetni. A késedelmes teljesítés esetén számított késedelmi kötbér összege nem lehet több, mint a
kötbér alapjaként figyelembe vett nettó vételár 10,0 %-a. Amennyiben a késedelmes teljesítés miatt fizetendő
késedelmi kötbér összege eléri a nettó vételár 10,0 %-át, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől
egyoldalúan elállni, és meghiúsulási kötbért érvényesíteni a késedelmi kötbéren felül.

7.2.

Hibás teljesítési (minőségi) kötbér
Amennyiben Megrendelő kijavítást vagy kicserélést igényel, a késedelemre megállapított mértékű kötbért
kell alkalmazni a hiba közlésétől a hiba kijavításáig vagy kicseréléséig terjedő időtartamra, figyelemmel
arra, hogy hibás teljesítési kötbér érvényesítése a szavatossági jogok gyakorlását kizárja.

7.3.

Meghiúsulási kötbér
Amennyiben Szállító olyan okból, amelyért felelős nem teljesít köteles a teljes szerződéses ár 20,0 %-ának
megfelelő összegű meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére.

7.4.

Jótállás:
Szállító a termékre ………………. hónap jótállást vállal.
VIII. Kapcsolattartás

8.1. Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint levélben, e-mailben
vagy telefax útján küldenek meg egymásnak. A nyilatkozat, értesítés akkor tekinthető közöltnek, amikor azt
a másik fél igazoltan megkapta, vagy átvette.
8.2. A felek részéről kapcsolattartásra jogosultak a szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatos
kérdésekben:
Megrendelő részéről:
Neve:
Címe:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Szállító részéről:
Neve:
Címe:
Telefon:
Fax:
E-mail:
IX. Egyéb rendelkezések
9.1. Jelen Szerződést a felek a Kbt. 141.§-ban foglaltakra tekintettel módosíthatják.
9.2. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:
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a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Szállító nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak;
vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás
indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az
Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság
által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
9.3.

9.4.

Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás
során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
a) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

9.5. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésen alapuló esetleges vitás kérdéseiket elsősorban peren kívüli
tárgyalás útján kívánják rendezni. Ennek eredménytelensége esetén vitáik eldöntésére a Polgári
Perrendtartásról szóló törvény szabályai alapján a perre hatáskörrel és Megrendelő székhelye szerint
illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.
9.6. A Felek kijelentik, hogy az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és az esetleges kiegészítő
tájékoztatás és az ajánlat jelen szerződés részét képezik abban az esetben is, ha nem nyernek fizikailag
csatolást.
9.7. A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a felek jogviszonya tekintetében a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. szabályai az irányadók.
9.8. A szerződés tartama alatt, valamint a szerződésteljesítést követő öt éven keresztül a Szállító köteles arról
gondoskodni, hogy a beszerzéshez támogatást nyújtó szervezet betekintsen minden kapcsolódó
dokumentumba (az alvállalkozókét és a közreműködőkét is beleértve) és a szükséges ellenőrzéseket
elvégezze.
9.9. Készült magyar nyelven 5 eredeti példányban, 2 eredeti példány a Megrendelőt, 2 eredeti példány a Szállítót
és 1 eredeti példány a beszerzéshez támogatást nyújtó szervezetet illeti. A szerződés a két fél általi
aláírásával lép hatályba.
Mellékletek:
1. számú melléklet: Szállítandó termék műszaki specifikációja
2. számú melléklet: Eljárást megindító felhívás és dokumentáció
3. számú melléklet: Kiegészítő tájékoztatás(ok)
4. számú melléklet: Szállító ajánlata

Kelt:
MEGRENDELŐ

Kelt:
SZÁLLÍTÓ

P.H.

P.H.
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5. fejezet
IRATMINTÁK
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FELOLVASÓLAP
Az EKR-ben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus
űrlapként kell létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus
űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
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NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint Kkvt. szerinti minősítésről

Alulírott

…..................................

…...................................................

(képviselő

(Ajánlattevő

neve),

megnevezése)

mint

a(z)

cégjegyzésre jogosult

képviselője a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a Harkány Város
Önkormányzata által indított „Harkány Város Önkormányzatának EFOP és TOP pályázatokhoz
kapcsolódó

eszközbeszerzések”

tárgyú

…......................................... Ajánlattevő

közbeszerzési

eljárásban

a(z)

a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük

támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. (Kkvt.) törvény 3. §-a értelmében:
mikrovállalkozásnak minősül;
kisvállalkozásnak minősül;
középvállalkozásnak minősül;
nem minősül KKV-nak.
Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján
………………………………………….
Cégszerű aláírás

Harkány Város Önkormányzata
„Harkány Város Önkormányzata
EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések”
Közbeszerzési dokumentum
Jelen / összes oldal száma: 30/72. oldal

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT1
a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint
Alulírott ………………………………. (képviselő neve) a(z) ………………………………
(Ajánlattevő megnevezése) nevében nyilatkozom arról, hogy a Harkány Város Önkormányzata
által indított
„Harkány Város Önkormányzatának EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó
eszközbeszerzések” tárgyú közbeszerzési eljárásban
az ajánlati felhívás és dokumentáció feltételeit – a műszaki leírást a szerződéses
feltételekkel (szerződéstervezettel) együtt – átvizsgáltuk, megértettük, ezúton nyilatkozunk,
hogy az abban foglaltakat teljes egészében elfogadjuk és ajánlatot teszünk a szerződés
teljesítésére.
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy nyertességünk esetén a szerződést az
ajánlatkérővel megkötjük és az abban foglaltakat maradéktalanul teljesítjük az általunk kért
ellenszolgáltatásért.
Kijelentem, hogy az általunk benyújtott, az ajánlat részét képező valamennyi
dokumentum tartalma megfelel a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalok.

Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján
………………………………………….
cégszerű aláírás

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban!
Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott papír alapú példányának ezen, a Kbt. 66. § (2) bekezdése
szerinti nyilatkozat eredeti, cégszerűen aláírt példányát kell tartalmaznia.
1
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NYILATKOZAT 2
a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglaltakról
Alulírott …........................................ (képviselő neve), mint a(z) ….......................................
(Ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője
n y i l a t k o z o m,
1. az I. rész vonatkozásában
hogy társaságunk a Harkány Város Önkormányzata által indított „Harkány Város
Önkormányzatának EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményképpen létrejövő szerződés teljesítéséhez nem kíván
alvállalkozót igénybe venni.
Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján
………………………………………….
cégszerű aláírás
2.) Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………
…………………… (Ajánlattevő neve) képviselője
n y i l a t k o z o m,3
hogy a Harkány Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Harkány Város
Önkormányzatának EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések” tárgyban
indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltakra
az alábbiak szerint:
E) A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) pontja szerint a közbeszerzés azon része(i),amelynek
a teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
Rész tárgya, rövid leírása: …………………………………………………………
Rész tárgya, rövid leírása: …………………………………………………………
 (adott esetben további sorokkal bővíthető)
B) A Kbt. 66. § (6) bekezdésének b) pontja alapján az A) pont szerinti részek tekintetében az
ajánlat benyújtásakor már ismert alábbi alvállalkozó(ka)t kívánjuk igénybe venni:
Az ajánlat benyújtásakor ismert
Címe, székhelye (lakóhelye)
alvállalkozó neve


(adott esetben további sorokkal bővíthető)

Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján
………………………………………….
cégszerű aláírás
2. a II. rész vonatkozásában
Nemleges válasz esetén, azaz amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni, kizárólag az 1.) pontot kérjük kitölteni és cégszerűen aláírni.
Alvállalkozó igénybe vétele esetén kizárólag a 2) pontot kérjük kitölteni és cégszerűen aláírni.
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hogy társaságunk a Harkány Város Önkormányzata által indított „Harkány EFOP és TOP
pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményképpen
létrejövő szerződés teljesítéséhez nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján
………………………………………….
cégszerű aláírás
2.) Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………
…………………… (Ajánlattevő neve) képviselője
n y i l a t k o z o m,4
hogy a Harkány Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Harkány Város
Önkormányzatának EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések” tárgyban
indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltakra
az alábbiak szerint:
E) A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) pontja szerint a közbeszerzés azon része(i),amelynek
a teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
Rész tárgya, rövid leírása: …………………………………………………………
Rész tárgya, rövid leírása: …………………………………………………………
 (adott esetben további sorokkal bővíthető)
B) A Kbt. 66. § (6) bekezdésének b) pontja alapján az A) pont szerinti részek tekintetében az
ajánlat benyújtásakor már ismert alábbi alvállalkozó(ka)t kívánjuk igénybe venni:
Az ajánlat benyújtásakor ismert
Címe, székhelye (lakóhelye)
alvállalkozó neve


(adott esetben további sorokkal bővíthető)

Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján
………………………………………….
cégszerű aláírás
3. a III. rész vonatkozásában
hogy társaságunk a Harkány Város Önkormányzata által indított „Harkány Város
Önkormányzatának EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményképpen létrejövő szerződés teljesítéséhez nem kíván
alvállalkozót igénybe venni.
Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján
………………………………………….
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cégszerű aláírás
2.) Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………
…………………… (Ajánlattevő neve) képviselője
n y i l a t k o z o m,5
hogy a Harkány Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Harkány Város
Önkormányzatának EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések” tárgyban
indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltakra
az alábbiak szerint:
E) A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) pontja szerint a közbeszerzés azon része(i),amelynek
a teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
Rész tárgya, rövid leírása: …………………………………………………………
Rész tárgya, rövid leírása: …………………………………………………………
 (adott esetben további sorokkal bővíthető)
B) A Kbt. 66. § (6) bekezdésének b) pontja alapján az A) pont szerinti részek tekintetében az
ajánlat benyújtásakor már ismert alábbi alvállalkozó(ka)t kívánjuk igénybe venni:
Az ajánlat benyújtásakor ismert
Címe, székhelye (lakóhelye)
alvállalkozó neve


(adott esetben további sorokkal bővíthető)

Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján
………………………………………….
cégszerű aláírás

4. a IV. rész vonatkozásában
hogy társaságunk a Harkány Város Önkormányzata által indított „Harkány Város
Önkormányzatának EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményképpen létrejövő szerződés teljesítéséhez nem kíván
alvállalkozót igénybe venni.
Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján
………………………………………….
cégszerű aláírás
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2.) Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………
…………………… (Ajánlattevő neve) képviselője
n y i l a t k o z o m,6
hogy a Harkány Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Harkány Város
Önkormányzatának EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések” tárgyban
indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltakra
az alábbiak szerint:
E) A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) pontja szerint a közbeszerzés azon része(i),amelynek
a teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
Rész tárgya, rövid leírása: …………………………………………………………
Rész tárgya, rövid leírása: …………………………………………………………
 (adott esetben további sorokkal bővíthető)
B) A Kbt. 66. § (6) bekezdésének b) pontja alapján az A) pont szerinti részek tekintetében az
ajánlat benyújtásakor már ismert alábbi alvállalkozó(ka)t kívánjuk igénybe venni:
Az ajánlat benyújtásakor ismert
Címe, székhelye (lakóhelye)
alvállalkozó neve


(adott esetben további sorokkal bővíthető)

Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján
………………………………………….
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában
az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító más szervezetről (vagy személyről)
Alulírott
…..................................................
(képviselő
neve),
mint
a(z)
……............................................................. (Ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult
képviselője a Harkány Város Önkormányzata által indított
„Harkány Város Önkormányzatának EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó
eszközbeszerzések”
tárgyban
n y i l a t k o z o m,
hogy Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek a következő szervezet(ek) (vagy
személy/ek) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni.
I. rész:
Alkalmasság
igazolásában részt vevő
szervezet (személy)
megnevezése

A felhívás vonatkozó pontjának megjelölése, amely
alkalmassági követelmény érdekében ajánlattevő szervezet
(személy) erőforrására (is) támaszkodik.
[n. P1. M1. ]

II. rész:
Alkalmasság
igazolásában részt vevő
szervezet (személy)
megnevezése

A felhívás vonatkozó pontjának megjelölése, amely
alkalmassági követelmény érdekében ajánlattevő szervezet
(személy) erőforrására (is) támaszkodik.
[n. P1. M1. ]
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III. rész:
Alkalmasság
igazolásában részt vevő
szervezet (személy)
megnevezése

A felhívás vonatkozó pontjának megjelölése, amely
alkalmassági követelmény érdekében ajánlattevő szervezet
(személy) erőforrására (is) támaszkodik.
[n. P1. M1. ]

IV. rész:
Alkalmasság
igazolásában részt vevő
szervezet (személy)
megnevezése

A felhívás vonatkozó pontjának megjelölése, amely
alkalmassági követelmény érdekében ajánlattevő szervezet
(személy) erőforrására (is) támaszkodik.
[n. P1. M1. ]

vagy
Alulírott
…..................................................
(képviselő
neve),
mint
a(z)
……............................................................. (Ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult
képviselője a Harkány Város Önkormányzata által indított „Harkány Város
Önkormányzatának EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések”
tárgyban n y i l a t k o z o m, hogy az előírt alkalmassági követelménynek a következő
szervezet(ek) (vagy személy/ek) kapacitására nem kívánunk támaszkodni.
Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján
………………………………………….
cégszerű aláírás

Harkány Város Önkormányzata
„Harkány Város Önkormányzata
EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések”
Közbeszerzési dokumentum
Jelen / összes oldal száma: 37/72. oldal

NYILATKOZAT
kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről
a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az erőforrások rendelkezésre állásáról*
Alulírott

…..............................................

(képviselő

neve),

mint

a(z)

….............................................................. (kapacitást biztosító neve) kapacitást biztosító
szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CVIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozom,
hogy a Harkány Város Önkormányzata által indított „Harkány Város Önkormányzatának
EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések” tárgyú közbeszerzési
eljárásban az Ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelmény
igazolása érdekében Ajánlattevő a szervezetünk erőforrásaira (is) támaszkodhat)
alkalmasságának igazolásaként általam biztosított erőforrások, azaz:
az

Ajánlattevő

rendelkezésére

bocsátom,

azok

a(z)

……………………………………….(Ajánlattevő neve) Ajánlattevő rendelkezésére állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján
………………………………………….
(cégszerű aláírás
kapacitást biztosító szervezet)

*Megjegyzés:
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Jelen mellékletet abban az esetben kell benyújtani, amennyiben az Ajánlattevő úgy
nyilatkozik, hogy az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító más szervezetet (vagy
személyt) kíván igénybe venni. Amennyiben az Ajánlattevő több kapacitást biztosító
szervezetet (vagy személyt) vesz igénybe, az alkalmasság igazolásához minden szervezetnek
(vagy személynek) külön-külön nyilatkoznia kell. Amennyiben az Ajánlattevő
alvállalkozóval kívánja alkalmasságát igazolni, akkor a fenti nyilatkozat tekintetében az
alvállalkozó kapacitást biztosító szervezet vagy (személynek) minősül, azt a jelen
nyilatkozattétel során figyelembe kell venni.
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Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat7
„Harkány Város Önkormányzatának EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó
eszközbeszerzések”
Alulírott………………………………., mint a(z)……………………………………………….
képviseletre jogosult tagja felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Társasággal szemben
a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok nem állnak fenn, tekintettel arra, hogy
az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplő, aki:
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt
öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányok alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV.
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.)
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő
elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó
felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti
terrorizmus finanszírozása;
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti
kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló
bűncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek
megfizetésére halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga
szerint hasonló helyzetben van;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt
három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló
2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban
Bővebb információ a kizáró okok igazolására vonatkozóan a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 17. §-ában.
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releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje
alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen
korlátozta;
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen
eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság
határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy
hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem
került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata
ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése
szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis
nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok
értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot,
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna
ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló
igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi
közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás
tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított
három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok
és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai
Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r)
pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;
l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén
a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a
alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata
esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre
kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott
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jogszabálysértést követett el;
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán
kívül nem lehet más módon orvosolni;
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott
- jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését
más versenyhatóság vagy bíróság - három évnél nem régebben - jogerősen megállapította és
egyúttal bírságot szabott ki;
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az
ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve,
ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges
ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az
EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a
bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. §
(2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;
p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben
részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél
nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén
bírósági határozat megállapította;
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás
eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a
Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata
esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.
(2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és
nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági
társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy
felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő
döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a
büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt
öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez
fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták,
aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy
felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja,
vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az
előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.
Nyilatkozom továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdésére tekintettel, hogy a Társaság nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján
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cégszerű aláírás8

Ajánlattevő/ alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő8 cégszerű aláírása
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KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL9
Közös ajánlattétel esetén ezen lap helyére csatolni kell az Ajánlattevő k nyilatkozatát a
melléklet szerint, amelyben:
- korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért,
- kijelölésre kerül az az Ajánlattevő , amely a közös Ajánlattevőket a közbeszerzési
eljárás során kizárólagosan korlátozás nélkül képviseli, és amelynek képviselője a közös
ajánlatot tevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.
Csatolni kell továbbá a közös Ajánlattevők együttműködési megállapodását a melléklet
szerint, mely tartalmazza:
- a szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztását, részarányát;
- azt a tényt, hogy a közös ajánlatot benyújtók, nyertességük esetén a szerződésben vállalt
valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak.
A közös ajánlattételről szóló nyilatkozatot, valamint az együttműködésimegállapodást
valamennyi félnek cégszerűen alá kell írnia.
A megállapodásnak minden felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül, a
szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá
harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül, a
megállapodás valamennyi résztvevőjének az aláírásával hatályba kell lépnie.
A közös Ajánlattevő k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia
kell a közös Ajánlattevők megjelölését.

Felhívjuk a figyelmüket a Kbt. alábbi rendelkezéseire:
25. § (1) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi jelentkezést.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban
a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
(3) A közös ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia
kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését.
(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás
megadása [45. §], a hiánypótlás [67. §], a felvilágosítás [67. §] és indokolás [69-70. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek
(részvételre jelentkezőknek) szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg.
(5) Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [59. §] írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer
rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [59. § (4) bekezdése] esetén a
biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
(6) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
(7) Az egy közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi vagy több szakaszból álló
eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
26. § Ha egy - a 4. § 2. pontjának a)-c) alpontjai hatálya alá nem tartozó - személy (szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát
meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell,
hogy szerepeljen. Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban
részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből.
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NYILATKOZAT
a közös ajánlattételről (adott esetben)
Alulírott ….......................................... (képviselő neve)……………….………........ (képviselt
gazdasági szereplő neve)
…............................................... (képviselő neve) ……………….…… (képviselt gazdasági
szereplő neve) cégjegyzésre jogosult személyek nyilatkozunk, hogy a Harkány Város
Önkormányzata által indított „Harkány Város Önkormányzatának EFOP és TOP pályázatokhoz
kapcsolódó
eszközbeszerzések”
tárgyú
közbeszerzési
eljárásban
a(z)
……….…………………………… (képviselt gazdasági szereplő neve), valamint a(z)
………………………………………… (képviselt gazdasági szereplő neve) gazdasági
szereplők a Kbt. 35. §-a alapján közös ajánlatot nyújtunk be.
A Kbt. 35. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás során a közös Ajánlattevők
képviseletét a …………………………. (gazdasági szereplő neve, címe ) látja el.
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy az eljárás során a közös Ajánlattevők
kizárólagos képviseletére, a közös Ajánlattevők nevében kötelezettségvállalásra, hatályos
jognyilatkozat tételére, a vitás kérdésekben való döntésre, a nevükben történő eljárásra a közös
Ajánlattevők
nevében
………………………..(gazdasági
szereplő
neve)
…………………………..(képviselő neve) képviselője teljes joggal korlátozás nélkül
jogosult.
A kijelölt képviselő kapcsolattartási adatai:
Név:
Beosztás:
Telefonszám:
Fax-szám:
E-mail cím:
A megjelölt képviselővel közöltek valamennyi közös ajánlatot benyújtó vonatkozásában
joghatályos közlésnek minősülnek.
Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 6:28-33. §-ában foglaltak irányadóak.
Ezúton nyilatkozunk továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállalunk, és tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat benyújtása esetén a
közös ajánlatot benyújtók személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak
alapján megkötött szerződés teljesítése során. Az eljárás eredményeként megkötött szerződést
az Ajánlattevőként szerződő fél, vagy – ha az jogutódlással megszűnik – annak jogutódja
teljesítheti.
A szerződés teljesítése során végzett feladatok megosztását az együttműködésről szóló
megállapodás tartalmazza, melyet ajánlatunkhoz csatolunk.
Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján
………………………………
(cégszerű aláírás)
 (adott esetben további sorokkal bővíthető)

Harkány Város Önkormányzata
„Harkány Város Önkormányzata
EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések”
Közbeszerzési dokumentum
Jelen / összes oldal száma: 45/72. oldal

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (adott esetben)
…………………………………………………… (név, címe) Ajánlattevő és
…………………………………………………… (név, címe) Ajánlattevő
(továbbiakban: Felek) között,
a Harkány Város Önkormányzata által „Harkány Város Önkormányzatának EFOP és TOP
pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések” tárgyában indított közbeszerzési eljárás
keretében.
Alulírottak a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés
teljesítésével kapcsolatban a közös Ajánlattevők közötti szerződés fontosabb tartalmi
kérdéseiben – előzetesen – az alábbi megállapodást kötik:
Szerződésteljesítés irányítása
A szerződés teljesítésének irányítására a konzorcium tagjainál egy-egy megbízott személy
kerül kijelölésre, az alábbiak szerint:
- ……………………………… (cégnév) részéről: ………………………………….
- ……………………………… (cégnév) részéről: ………………………………….
Felelősségvállalás
Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányában.
Feladatmegosztás
A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a Felek között a következő:
Feladatrész aránya a teljes
Feladat
Cég
feladathoz képest (%)
A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés teljesítése során a Felek az általuk
elvégzett és az ajánlatkérő által igazolt teljesítések tekintetében jogosultak számla
benyújtására.
A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik.
A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt,
véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik.
Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján
………………………………
(cégszerű aláírás)
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NYILATKOZAT10
a referenciákról
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pont alapján
„Harkány Város Önkormányzatának EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó
eszközbeszerzések”
Alulírott …. ügyvezető, mint a …. társaság (székhely: ….) Ajánlattevő/kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet11 képviseletében a közbeszerzési dokumentumokban foglalt
valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos
áttekintése után – 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a)pontfoglaltaknak
megfelelően kijelentem, hogy társaságunk az ajánlati feladás feladásától visszafelé számított
60 hónapban az alábbi, a beszerzés tárgyával azonos, vagy azzal egyenértékű referenciáival
rendelkezik:
I. rész.

#

A szerződést
kötő másik fél
neve, címe;
kapcsolattartó
neve,
elérhetősége

Szállítás tárgya

Szerződés
mennyisége,
értéke
(HUF)

Saját
teljesítés
aránya
(%)

A teljesítés
az
Teljesítés előírásoknak
ideje,
és a
helye
szerződésnek
(-tól, -ig) megfelelően
történt-e
(Igen/nem)

Saját
teljesítés
aránya
(%)

A teljesítés
az
Teljesítés előírásoknak
ideje,
és a
helye
szerződésnek
(-tól, -ig) megfelelően
történt-e
(Igen/nem)

1.
2.
3.
4.
II. rész:

#

A szerződést
kötő másik fél
neve, címe;
kapcsolattartó
neve,
elérhetősége

Szerződés
mennyisége,
Beruházás tárgya
értéke
(HUF)

1.
2.
3.
4.

Az ajánlattételi felhívás N) Műszaki és szakmai alkalmasság M1.) pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelmények igazolásaként a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban elfogadja a Korm. rendelet 19. §
(1) bekezdésében foglalt igazolási módok helyett (jelen nyilatkozat illetve hozzá tartozó önéletrajz, illetve rendelkezésre állási nyilatkozat
helyett) az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek
11
megfelelő megjelölendő
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III. rész:

#

A szerződést
kötő másik fél
neve, címe;
kapcsolattartó
neve,
elérhetősége

Szerződés
mennyisége,
Beruházás tárgya
értéke
(HUF)

Saját
teljesítés
aránya
(%)

A teljesítés
az
Teljesítés előírásoknak
ideje,
és a
helye
szerződésnek
(-tól, -ig) megfelelően
történt-e
(Igen/nem)

Saját
teljesítés
aránya
(%)

A teljesítés
az
Teljesítés előírásoknak
ideje,
és a
helye
szerződésnek
(-tól, -ig) megfelelően
történt-e
(Igen/nem)

1.
2.
3.
4.
IV. rész:

#

A szerződést
kötő másik fél
neve, címe;
kapcsolattartó
neve,
elérhetősége

Szerződés
mennyisége,
Beruházás tárgya
értéke
(HUF)

1.
2.
3.
4.

Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján
………………………………………….
cégszerű aláírás

Harkány Város Önkormányzata
„Harkány Város Önkormányzata
EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések”
Közbeszerzési dokumentum
Jelen / összes oldal száma: 48/72. oldal

Referenciaigazolás minta
Teljesítést igazoló neve:………………
Székhelye:…………………………………
Referenciát adó személy elérhetősége (cím, telefonszám, e-mail cím): …..
Szerződő fél neve: ………………
Székhelye: ………………………………
Teljesítés ideje (-tól, -ig):…………………………
A Beruházás tárgya:………..…………
Ellenszolgáltatás összege:………………………………
A korábbi szerződésre utaló más adat:………………………
A teljesítés az előírásoknak, illetve a szerződésnek megfelelően történt-e:…………
A saját teljesítés aránya:…………………..%
Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján
………………………………………….
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
üzleti titokról 12

Alulírott, ………..……(képviselő neve), mint a(z) ……………….. (Ajánlattevő neve
cégjegyzésre jogosult képviselője a Harkány Város Önkormányzata által indított „Harkány
Város Önkormányzatának EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések” tárgyú
közbeszerzési eljárás keretében
n y i l a t k o z o m,
hogy
1. hogy az I. rész vonatkozásában
a) az ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz.
b) az ajánlat az alábbi oldalakon elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz: …………..
oldalszám(ok).
Az üzleti titoknak történő minősítés indoklása:
2. hogy a II. rész vonatkozásában
a) az ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz.
b) az ajánlat az alábbi oldalakon elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz: …………..
oldalszám(ok).
Az üzleti titoknak történő minősítés indoklása:
3. hogy a III. rész vonatkozásában
a) az ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz.

12

A nyilatkozat megfelelő a) vagy b) pontja egyértelműen jelölelendő/ adott esetben kitöltendő.
A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen
alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan
sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül
megfogalmazásra.
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b) az ajánlat az alábbi oldalakon elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz: …………..
oldalszám(ok).
Az üzleti titoknak történő minősítés indoklása:
4. hogy a IV. rész vonatkozásában
a) az ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz.
b) az ajánlat az alábbi oldalakon elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz: …………..
oldalszám(ok).
Az üzleti titoknak történő minősítés indoklása:

Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján
………………………………………….
cégszerű aláírás
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AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM FORMANYOMTATVÁNYA
I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőre vonatkozó információk
Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az
Európai Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ
automatikusan beolvasásra kerül, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPDszolgáltatást13 használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum
kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény14
hivatkozási adatai:
A Hivatalos Lap S sorozatának száma …, dátum …, … oldal,
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : …

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor
az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az
információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.
Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos
Lapjában, kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a
közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel
hivatkozási adata): [….]
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent
említett ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési
dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a
gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.
A beszerző azonosítása15

Válasz:

Név:

Harkány Város Önkormányzata

Melyik beszerzést érinti?

Válasz:

A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az
ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más
érdekelt felek rendelkezésére.
14
Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes
tájékoztató, vagy Szerződési hirdetmény.
Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes
tájékoztató, Szerződési hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény
15
A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés
esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét.
13
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A közbeszerzés megnevezése vagy rövid Harkány Város Önkormányzatának EFOP
ismertetése16:
és TOP pályázatokhoz kapcsolódó
eszközbeszerzések
Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 2018/S ….
ajánlatkérő által az aktához rendelt
hivatkozási szám (adott esetben)17:
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes
egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.
II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk
A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Azonosítás:

Válasz:

Név:

[ ]

Héaazonosító szám (uniós adószám), [ ]
adott esetben:
[ ]
Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb
nemzeti azonosító szám feltüntetését,
adott esetben, ha szükséges.
Postai cím:

[……]

Kapcsolattartó személy vagy személyek18: [……]
Telefon:

[……]

E-mail cím:

[……]

Internetcím (adott esetben):

[……]

Általános információ:

Válasz:

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy [] Igen [] Nem
középvállalkozás19?
Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját.
Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját.
18
Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges.
19
Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról
(HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.
Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma
és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.
16
17
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Csak ha a közbeszerzés fenntartott20: A [] Igen [] Nem
gazdasági szereplő védett műhely,
szociális vállalkozás21 vagy védett
munkahely-teremtési programok
keretében fogja teljesíteni a szerződést?
Ha igen,
mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos […]
helyzetű munkavállalók százalékos
aránya?
Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az
[….]
érintett munkavállalók a
fogyatékossággal élő vagy hátrányos
helyzetű munkavállalók mely
kategóriájába vagy kategóriáiba
tartoznak.
Adott esetben, a gazdasági szereplő [] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható
szerepel-e az elismert gazdasági szereplők
hivatalos jegyzékében, vagy rendelkezik-e
azzal egyenértékű igazolással (pl. nemzeti
(elő)minősítési rendszer keretében)?
Ha igen:
Kérjük, válaszolja meg e szakasz
további részeit, e rész B. szakaszát és
amennyiben releváns, e rész C.
szakaszát, adott esetben töltse ki az V.
részt, valamint mindenképpen töltse ki
a) [……]
és írja alá a VI. részt.
a) Kérjük, adott esetben adja meg a
jegyzék vagy az igazolás nevét és a
vonatkozó nyilvántartási vagy igazolási
számot:
b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy
tanúsítvány elektronikusan elérhető,
kérjük, tüntesse fel:

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

c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat,
Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy
éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;
Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt
foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem
haladja meg a 43 millió eurót.
20
Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját.
21
Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai
beilleszkedése.
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amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás
alapul, és adott esetben a hivatalos
jegyzékben elért minősítést22:
d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes
előírt kiválasztási szempontra kiterjed?
Ha nem:
Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG
akkor töltse ki a hiányzó információt a
IV. rész A., B., C. vagy D. szakaszában az
esettől függően,
ha a vonatkozó hirdetmény vagy
közbeszerzési dokumentumok ezt
előírják:
e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást
adni a társadalombiztosítási járulékok és
adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e
adni azt az információt, amely lehetővé
teszi az ajánlatkérő szerv vagy a
közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy
közvetlenül beszerezze azt bármely
tagország díjmentesen hozzáférhető
nemzeti adatbázisából?
Ha a vonatkozó információ
elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg
a következő információkat:
Részvétel formája:

d) [] Igen [] Nem

e) [] Igen [] Nem

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

Válasz:

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz [] Igen [] Nem
részt a közbeszerzési eljárásban?23
Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési
dokumentum formanyomtatványt nyújtson be.
Ha igen:
a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő
csoportban betöltött szerepét (vezető,
specifikus feladatokért felelős, ...):
b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági
szereplők a közbeszerzési eljárásban
együtt részt vevő csoport tagjai:
c) Adott esetben a részt vevő csoport
neve:

22
23

a:) [……]
b): [……]
c): [……]

A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek.
Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként.
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Részek

Válasz:

Adott esetben annak a résznek (azoknak a [ ]
részeknek a feltüntetése, amelyekre a
gazdasági szereplő pályázni kíván:
B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban
jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:
Képviselet, ha van:

Válasz:

Teljes név;
valamint a születési idő és hely, ha
szükséges:

[……];
[……]

Beosztás/milyen minőségben jár el:

[……]

Postai cím:

[……]

Telefon:

[……]

E-mail cím:

[……]

Amennyiben szükséges, részletezze a [……]
képviseletre vonatkozó információkat (a
képviselet formája, köre, célja stb.):
C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Igénybevétel:

Válasz:

Az alábbi IV. részben feltüntetett []Igen []Nem
kiválasztási kritériumoknak és (adott
esetben) az alábbi V. részben feltüntetett
kritériumoknak és szabályoknak való
megfelelés során a gazdasági szereplő
igénybe
veszi-e
más
szervezetek
kapacitásait?
Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes
európai közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában,
valamint a III. részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az
érintett szervezetek által aláírva.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy
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műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő
vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra
irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki
szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez
igénybe vehet.
Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások
tekintetében ez releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V.
részben meghatározott információkat is24.
D: INFORMÁCIÓK AZOKRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL, AKIKNEK KAPACITÁSAIT A GAZDASÁGI
SZEREPLŐ NEM VESZI IGÉNYBE

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a
közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.)
Alvállalkozás:

Válasz:

Szándékozik-e a gazdasági szereplő a []Igen []Nem
szerződés bármely részét alvállalkozásba Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük,
adni harmadik félnek?
sorolja fel a javasolt alvállalkozókat:
[…]
Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az
információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e
rész A. és B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett
alvállalkozóra (alvállakozói kategóriára) nézve.

III. rész: Kizárási okok
A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK
A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat
határozza meg:
1.

Bűnszervezetben való részvétel25;

Korrupció26;

Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont.
A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat
(HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.
26
Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció
elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a
magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192.,
2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az
24
25
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Csalás27;
Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény28;
Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása29;
Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái30
Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében Válasz:
foglalt okokat végrehajtó nemzeti
rendelkezések
szerinti
büntetőeljárásban hozott ítéletekkel
kapcsolatos okok:
Jogerősen elítélték-e a gazdasági
szereplőt vagy a gazdasági szereplő
igazgató,
vezető
vagy
felügyelő
testületének tagját, illetve az e testületek
képviseletére,
az
azokban
való
döntéshozatalra vagy azok kontrolljára
vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a
fent felsorolt okok valamelyikéért olyan
ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel
ezelőtt hoztak, vagy amelyben a
közvetlenül
meghatározott
kizárás
időtartama továbbra is alkalmazandó?
Amennyiben igen, kérjük,32 adja meg a
következő információkat:
a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6.
pontok közül melyik érintett, valamint az
ítélet okát (okait),
b) Határozza meg az elítélt személyét [ ];
c) Amennyiben az ítélet közvetlenül
megállapítja:

[] Igen [] Nem
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat: (internetcím, a kibocsátó
hatóság vagy testület, a dokumentáció
pontos
hivatkozási
adatai):
31
[……][……][……][……]

a) Dátum:[ ], pont(ok): [ ], ok(ok):[ ]
b) [……]
c) A kizárási időszak hossza [……] és az
érintett pont(ok) [ ]

ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott
korrupciót is.
27
Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C
316., 1995.11.27., 48. o.)
28
A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L
164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett
kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet.
29
A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való
felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint.
30
Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről,
valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.
31
Kérjük, szükség szerint ismételje.
32
Kérjük, szükség szerint ismételje.
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Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat: (internetcím, a kibocsátó
hatóság vagy testület, a dokumentáció
pontos
hivatkozási
adatai):
[……][……][……][……]33
Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági [] Igen [] Nem
szereplő olyan intézkedéseket, amelyek a
releváns kizárási okok ellenére igazolják
megbízhatóságát34 (öntisztázás)?
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse [……]
ezeket az intézkedéseket35:
B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ
KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK

Adó vagy társadalombiztosítási Válasz:
járulék fizetése:
Teljesítette-e a gazdasági szereplő [] Igen [] Nem
összes kötelezettségét az adók és
társadalombiztosítási
járulékok
megfizetése tekintetében, mind a
székhelye szerinti országban, mind
pedig az ajánlatkérő szerv vagy a
közszolgáltató
ajánlatkérő
tagállamában, ha ez eltér a székhely
szerinti országtól?

Ha nem, akkor kérjük, adja meg a
következő információkat:
a) Érintett ország vagy tagállam
b) Mi az érintett összeg?
c) A kötelezettségszegés
megállapításának módja:
1) Bírósági vagy közigazgatási
határozat:

Adók

Társadalombiztosítási
hozzájárulás

a) [……]
b) [……]

a) [……]
b) [……]

c1) [] Igen [] Nem

c1) [] Igen [] Nem

[] Igen [] Nem

–

[] Igen [] Nem

Kérjük, szükség szerint ismételje.
A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban.
35
Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a
magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.
33
34
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Ez a határozat jogerős és –
kötelező?

[……]

–

[……]

–

Kérjük, adja meg az ítélet –
vagy
a
határozat
dátumát.

[……]

–

[……]

–

Ítélet
esetén,
amennyiben
erről
közvetlenül
rendelkezik, a kizárási
időtartam hossza:

c2) [ …]

c2) [ …]

d) [] Igen [] Nem
Ha igen, kérjük,
részletezze: [……]

d) [] Igen [] Nem
Ha igen, kérjük,
részletezze: [……]

2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze:
d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő
kötelezettségeit oly módon, hogy az
esedékes adókat, társadalombiztosítási
járulékokat és az esetleges kamatokat
és bírságokat megfizette, vagy ezek
megfizetésére kötelezettséget vállalt?
Ha az adók vagy társadalombiztosítási
járulékok
befizetésére
vonatkozó
dokumentáció elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő
információkat:

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai): 36
[……][……][……]

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL
KAPCSOLATOS OKOK37

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a
következő kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy
a közbeszerzési dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a
nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma
több különböző magatartásformát takarhat.
Esetleges
fizetésképtelenség, Válasz:
összeférhetetlenség vagy szakmai
kötelességszegés
A gazdasági szereplő tudomása szerint [] Igen [] Nem
megszegte-e
kötelezettségeit
a
Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő
olyan intézkedéseket, amelyek e kizárási
okok ellenére igazolják megbízhatóságát
36
37

Kérjük, szükség szerint ismételje.
Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését.
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környezetvédelmi, a szociális és a (öntisztázás)?
munkajog terén38?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse
ezeket az intézkedéseket: [……]
A gazdasági szereplő a következő
helyzetek bármelyikében van-e:
a) Csődeljárás, vagy
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy
felszámolási eljárás alatt áll, vagy
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött,
vagy
d) A nemzeti törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás következtében
bármely hasonló helyzetben van39, vagy
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság
kezeli, vagy
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette?
Ha igen:
–

[] Igen [] Nem

–

[……]

–

[……]

Kérjük, részletezze:

–

Kérjük, ismertesse az okokat,
amelyek miatt mégis képes lesz az
alkalmazandó
nemzeti
szabályokat és üzletfolytonossági
intézkedéseket figyelembe véve a (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület,
a
dokumentáció
pontos
szerződés teljesítésére40.
hivatkozási adatai): [……][……][……]
Ha a vonatkozó információ
elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg
a következő információkat:
Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos
szakmai kötelességszegést41?
Ha igen, kérjük, részletezze:

[] Igen [] Nem,
[……]
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő
öntisztázó intézkedéseket?

E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint
39
Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.
40
Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek
valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül
abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére.
41
Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
meghatározásait.
38
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[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse
ezeket az intézkedéseket:
[……]
Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny [] Igen [] Nem
torzítását célzó megállapodást más
gazdasági szereplőkkel?
Ha igen, kérjük, részletezze:
[…]
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő
öntisztázó intézkedéseket?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse
ezeket az intézkedéseket: [……]
Van-e tudomása a gazdasági
szereplőnek bármilyen
összeférhetetlenségről42 a
közbeszerzési eljárásban való
részvételéből fakadóan?
Ha igen, kérjük, részletezze:

[] Igen [] Nem

Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy
valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás
tanácsadást az ajánlatkérő szervnek vagy
a közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy
részt vett-e más módon a közbeszerzési
eljárás előkészítésében?
Ha igen, kérjük, részletezze:

[] Igen [] Nem

Tapasztalta-e a gazdasági szereplő
valamely korábbi közbeszerzési szerződés
vagy egy ajánlatkérő szervvel kötött
korábbi szerződés vagy korábbi
koncessziós szerződés lejárat előtti
megszüntetését vagy az említett korábbi
szerződéshez kapcsolódó kártérítési
követelést vagy egyéb hasonló
szankciókat?
Ha igen, kérjük, részletezze:

[] Igen [] Nem

42

szerint.

[…]

[…]

[…]
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő
öntisztázó intézkedéseket?

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

[] Igen [] Nem

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

Tisztán nemzeti kizárási okok

Válasz:

Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre
azok a tisztán nemzeti kizárási okok,
amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a
közbeszerzési dokumentumok
meghatároznak?
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban
megkívánt dokumentáció elektronikus
formában rendelkezésre áll, kérjük, adja
meg a következő információkat:

[] Igen [] Nem

43

Kérjük, szükség szerint ismételje.

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos
hivatkozási adatai):
[……][……][……]43
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Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási
okok fennállnak, tett-e a gazdasági
szereplő öntisztázási intézkedéseket?
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse
ezeket az intézkedéseket:

[] Igen [] Nem
[……]

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

előírt

kiválasztási [] Igen [] Nem

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia,
amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a
közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Alkalmasság
végzésére

szakmai

tevékenység Válasz:

1) Be van jegyezve a letelepedés helye
szerinti tagállamának vonatkozó szakmai
vagy cégnyilvántartásába44:
Ha a vonatkozó információ
elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg
a következő információkat:

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

A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes
esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük.
44
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2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló
szerződéseknél:
A gazdasági szereplőnek meghatározott
engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy
meghatározott szervezet tagjának kell-e
lennie ahhoz, hogy a gazdasági szereplő
letelepedési helye szerinti országban az
adott szolgáltatást nyújthassa?
Ha a vonatkozó információ
elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg
a következő információkat:

[] Igen [] Nem
Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben
áll, és jelezze, hogy a gazdasági szereplő
rendelkezik-e ezzel: [ …] [] Igen [] Nem

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

B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia,
amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a
közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Gazdasági és pénzügyi helyzet

Válasz:

1a) A gazdasági szereplő („általános”)
éves árbevétele a vonatkozó
hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban előírt számú
pénzügyi évben a következő:
És/vagy
1b) A gazdasági szereplő átlagos éves
árbevétele a vonatkozó
hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban előírt számú
évben a következő45 ():
Ha a vonatkozó információ
elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg
a következő információkat:

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem

2a) A gazdasági szereplő éves
(„specifikus”) árbevétele a szerződés
által érintett üzleti területre
vonatkozóan, a vonatkozó
hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott
módon az előírt pénzügyi évek

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem

45

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

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

Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.
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tekintetében a következő:
És/vagy
2b) A gazdasági szereplő átlagos éves
árbevétele a területen és a vonatkozó
hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban előírt számú
évben a következő46:
Ha a vonatkozó információ
elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg
a következő információkat:

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

3) Amennyiben az (általános vagy
specifikus) árbevételre vonatkozó
információ nem áll rendelkezésre a kért
időszak egészére vonatkozóan, kérjük,
adja meg a gazdasági szereplő
létrejöttének dátumát vagy azt az
időpontot, amikor megkezdte üzleti
tevékenységét:

[……]

4) A vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott pénzügyi mutatók47
tekintetében a gazdasági szereplő
kijelenti, hogy az előírt mutató(k)
tényleges értéke(i) a következő(k):

(az előírt mutató azonosítása – x és y48
aránya - és az érték):
[……], [……]49

Ha a vonatkozó információ
elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg
a következő információkat:

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

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

5) Szakmai felelősségbiztosításának
biztosítási összege a következő:
Ha a vonatkozó információ
elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg
a következő információkat:

[……],[……][…]pénznem

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy
pénzügyi követelmények tekintetében,
amelyeket a vonatkozó hirdetményben
vagy a közbeszerzési dokumentumokban
meghatároztak, a gazdasági szereplő

[……]

46
47
48
49

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

Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.
Pl. az eszközök és a források aránya.
Pl. az eszközök és a források aránya.
Kérjük, szükség szerint ismételje.
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kijelenti a következőket:
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban
esetlegesen meghatározott vonatkozó
dokumentáció elektronikus formában
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a
következő információkat:

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

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia,
amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a
közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Technikai és szakmai alkalmasság

Válasz:

1a) Csak építési beruházásra
vonatkozó közbeszerzési
szerződések esetében:
A referencia-időszak folyamán50 a
gazdasági szereplő a meghatározott
típusú munkákból a következőket
végezte:
Ha a legfontosabb munkák megfelelő
elvégzésére és eredményére
vonatkozó dokumentáció
elektronikus formában rendelkezésre
áll, kérjük, adja meg a következő
információkat:

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

1b) Csak árubeszerzésre és
szolgáltatásnyújtásra irányuló
közbeszerzési szerződések esetében:
A referencia-időszak folyamán51 a
gazdasági szereplő a meghatározott
típusokon belül a következő főbb
szállításokat végezte, vagy a
következő főbb szolgáltatásokat
nyújtotta: A lista elkészítésekor
kérjük, tüntesse fel az összegeket, a

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

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

Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi
tapasztalatot.
51
Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél
régebbi tapasztalatot.
50
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dátumokat és a közületi vagy
magánmegrendelőket52:
2) A gazdasági szereplő a következő [……]
szakembereket
vagy
műszaki
53
szervezeteket
veheti igénybe,
különös tekintettel a minőség- [……]
ellenőrzésért felelős szakemberekre
vagy
szervezetekre:
Építési
beruházásra
vonatkozó
közbeszerzési szerződések esetében a
gazdasági szereplő a következő
szakembereket
vagy
műszaki
szervezeteket veheti igénybe a munka
elvégzéséhez:
3) A gazdasági szereplő a minőség [……]
biztosítása érdekében a következő
műszaki hátteret veszi igénybe,
valamint tanulmányi és kutatási
létesítményei a következők:
4) A gazdasági szereplő a következő [……]
ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési
rendszereket tudja alkalmazni a
szerződés teljesítése során:
5) Összetett leszállítandó termékek
vagy teljesítendő szolgáltatások,
vagy – rendkívüli esetben –
különleges célra szolgáló termékek [] Igen [] Nem
vagy szolgáltatások esetében:
A gazdasági szereplő lehetővé teszi
termelési vagy műszaki
kapacitásaira, és amennyiben
szükséges, a rendelkezésére álló
tanulmányi és kutatási eszközökre
és minőségellenőrzési

Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig
a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében.
53
Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a
gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II.
rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell
kitölteni.
52
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intézkedéseire vonatkozó
vizsgálatok54 elvégzését.
6) A következő iskolai végzettséggel
és szakképzettséggel rendelkeznek:
a) A szolgáltató vagy maga a
vállalkozó,
és/vagy (a vonatkozó hirdetményben
vagy a közbeszerzési
dokumentumokban foglalt
követelményektől függően)
b) Annak vezetői személyzete:

a) [……]

b) [……]

7) A gazdasági szereplő a következő
környezetvédelmi intézkedéseket
tudja alkalmazni a szerződés
teljesítése során:

[……]

8) A gazdasági szereplő átlagos éves
statisztikai állományi létszáma és
vezetői létszáma az utolsó három évre
vonatkozóan a következő volt:

Év, átlagos statisztikai állományi létszám:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……],
Év, vezetői létszám:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……]

9) A következő eszközök,
berendezések vagy műszaki
felszerelések fognak a gazdasági
szereplő rendelkezésére állni a
szerződés teljesítéséhez:

[……]

10) A gazdasági szereplő a szerződés
következő részére (azaz
százalékára) nézve 55kíván esetleg
harmadik féllel szerződést kötni:

[……]

11) Árubeszerzésre irányuló
közbeszerzési szerződés esetében:
A gazdasági szereplő szállítani fogja a

[] Igen [] Nem

A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a
szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el.
55
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy
részére alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a
teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési
dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát.
54
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leszállítandó termékekre vonatkozó
mintákat, leírásokat vagy
fényképeket, amelyeket nem kell
hitelességi tanúsítványnak kísérnie;
Adott esetben a gazdasági szereplő
továbbá kijelenti, hogy rendelkezésre
fogja bocsátani az előírt hitelességi
igazolásokat.
Ha a vonatkozó információ
elektronikusan elérhető, kérjük, adja
meg a következő információkat:
12) Árubeszerzésre irányuló
közbeszerzési szerződés esetében:
Rendelkezésre tudja-e bocsátani a
gazdasági szereplő a vonatkozó
hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban foglalt, a
hatáskörrel rendelkezőként elismert
hivatalos minőségellenőrző intézetek
vagy hivatalok által kiállított
bizonyítványokat, amelyek műszaki
leírásokra vagy szabványokra való
egyértelmű hivatkozással igazolják a
termékek megfelelőségét?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja
meg ennek okát, és azt, hogy milyen
egyéb bizonyítási eszközök
bocsáthatók rendelkezésre:
Ha a vonatkozó információ
elektronikusan elérhető, kérjük, adja
meg a következő információkat:

[] Igen [] Nem

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

[] Igen [] Nem

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

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia,
amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési
szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési
dokumentumokban.
Minőségbiztosítási
rendszerek
és Válasz:
környezetvédelmi vezetési szabványok
Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő [] Igen [] Nem
olyan, független testület által kiállított
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igazolást, amely tanúsítja, hogy a
gazdasági szereplő egyes meghatározott
minőségbiztosítási
szabványoknak
megfelel, ideértve a fogyatékossággal élők
számára
biztosított
hozzáférésére
vonatkozó
szabványokat
is?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg
ennek okát, valamint azt, hogy milyen
egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók
rendelkezésre
a
minőségbiztosítási
rendszert
illetően:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő
olyan, független testület által kiállított
igazolást, amely tanúsítja, hogy a
gazdasági szereplő az előírt
környezetvédelmi vezetési
rendszereknek vagy szabványoknak
megfelel?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg
ennek okát, valamint azt, hogy milyen
egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók
rendelkezésre a környezetvédelmi
vezetési rendszereket vagy
szabványokat illetően:
Ha a vonatkozó információ
elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg
a következő információkat:

[……] [……]

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

[] Igen [] Nem

[……] [……]

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

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia,
ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az
ajánlattételre vagy a párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre
jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és
megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ,
amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok
típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó
hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési
dokumentumokban található.
Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs
partnerség esetében:
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A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:
A számok csökkentése

Válasz:

A gazdasági szereplő a következő módon
felel meg a részvételre jelentkezők
számának csökkentésére alkalmazandó
objektív és megkülönböztetésmentes
szempontoknak
vagy
szabályoknak:
Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy
egyéb igazolások szükségesek, kérjük,
tüntesse fel mindegyikre nézve, hogy a
gazdasági szereplő rendelkezik-e a
megkívánt
dokumentumokkal:
Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások
valamelyike
elektronikus
formában
rendelkezésre
áll56,
kérjük,
hogy
mindegyikre nézve adja meg a következő
információkat:

[….]

[] Igen [] Nem57

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos
hivatkozási adatai): [……][……][……]58

VI. rész: Záró nyilatkozat
Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a
fenti II–V. részben megadott információk pontosak és helytállóak.
Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre
képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:
a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy
egy bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve
közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz59, vagy
b) Legkésőbb 2018. április 18-án60 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció.
Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy Harkány Város Önkormányzata hozzáférjen a
jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a megfelelő rész/szakasz/pont
azonosítása] alatt a „Harkány Város Önkormányzatának EFOP és TOP pályázatokhoz
kapcsolódó
eszközbeszerzések”
céljára
megadott
információkat
igazoló
dokumentumokhoz.
Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz.
Kérjük, szükség szerint ismételje.
58
Kérjük, szükség szerint ismételje.
59
Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság
vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a
közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó
56
57

jóváhagyást.
60

függően.

A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától

Harkány Város Önkormányzata
„Harkány Város Önkormányzata
EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések”
Közbeszerzési dokumentum
Jelen / összes oldal száma: 72/72. oldal

Keltezés, hely, és – ahol megkívánt vagy szükséges – aláírás(ok): [……]

Tárgy: Döntés a Harkány 1/35 és 1/49 hrsz-ú
ingatlanok telekhatár rendezése ügyében
Melléklet: Térkép

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. június 27. napi rendkívüli ülésére
4.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető
Tönkő Péter
műszaki ügyintéző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet

-

MEGTÁRGYALTA:

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:
TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

határozat
egyszerű többség
1 oldal előterjesztés
1 oldal melléklet

Előterjesztés: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.06.27i rendkívüli képviselő-testületi ülésére.
Előterjesztés címe: Döntés a Harkány 1/35 és 1/49 hrsz-ú ingatlanok telekhatár
rendezése ügyében
Előterjesztést készítette: Tönkő Péter műszaki ügyintéző
Tisztelt Képviselő-testület!

A Baranya Megyei Kormányhivatal Siklósi Járási Hivatalától felhívást kaptunk
hiánypótlásra, miszerint a már jogerőre emelkedett tárgyi telekalakítást engedélyező
határozat alapján elkészített és a bejegyzésre benyújtott dokumentáció nem
tartalmazta azt a határozat kivonatot, amelyben a fenti ingatlanok határrendezéséről
dönt a Képviselő-testület, illetve meghatalmazást ad Baksai Endre Tamás
polgármesternek a változási vázrajz és az ingatlan-nyilvántartás kérelem aláírására.
E miatt kérem a Képviselő-testületet, hogy a már szóban megtörtént megbízást
legyen kedves határozati formában is megerősíteni.
Fentiek alapján kérem a Képviselő-testület döntését.
Harkány, 2018. 06. 21.
Tönkő Péter
műszaki osztály
Határozati javaslat:
1./ Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tulajdonát
képező harkányi 1/35 és 1/49 helyrajzi számú ingatlanok telekhatár rendezését
Csongrádi Zsolt által a 21/2018 munkaszámon elkészített változási vázrajz szerint
jóváhagyja, és egyben a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan–
nyilvántartási kérelem aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: műszaki osztályvezető

1. sz. melléklet

