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1. Általános rész 

Az Ajánlattev�nek kell viselnie minden, az Ajánlatának elkészítésével és 
benyújtásával kapcsolatban felmerül� költséget. Az Ajánlatkér� semmilyen 
esetben sem tehet� felel�ssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül a 
közbeszerzési eljárás lefolyásától vagy kimenetelét�l.  

Az Ajánlattev�knek az Ajánlati dokumentációban közölt információkat, adatokat 
bizalmas anyagként kell kezelniük, amelyr�l harmadik félnek semmiféle részletet 
ki nem szolgáltathatnak.  

Sem az Ajánlati dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet 
másra felhasználni, mint az abban leírt munkák céljára. 

A munkák elvégzésére kötend� szerz�dés odaítélésére lefolytatott eljárás a 2015. 
évi CXLIII („Közbeszerzési”) Törvény (Kbt.) alapján kerül lebonyolításra. 

Az Ajánlatkér� feltételezi, hogy Ajánlattev� ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra 
ill. a nyertessel kötend� szerz�désre vonatkozó hatályos magyar törvényeket és 
jogi el�írásokat. 

Az Ajánlattev� ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, 
valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló 
törvényekkel és jogszabályokkal, és ajánlatát ezek figyelembevételével állítja 
össze. 

 
A közbeszerzési eljárás ismertetése: 
 
Beszerzés tárgya: 
 
Építési beruházás  (CPV 45000000-7) 
 
Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái 
Vállalkozási szerz�dés keretében. 
 
A részletes mennyiségi adatokat és m�szaki tartalmat a jelen felhívással egyidej�leg 
megküldésre kerül� M�szaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.  A 
tevékenység nem hatósági engedély köteles. 

A közbeszerzési eljárás és a megvalósítás várható programja: 
 
Eljárást megindító felhívás megküldése:                                 2018. január 4.  
Ajánlatok bontása:                                                                   2018. január  23. 11,00 óra 
Összegezés megküldése:                                   ajánlatok bontását követ� 60 napon belül 
Szerz�déskötés:                                                                        Kbt. 131. § szerint 
Szerz�dés teljesítési határideje:                                               2018. október 31. 
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1.2 . Mellékletek 
 

1. Nyilatkozat minták 
2. Szerz�déstervezet 
3. M�szaki leírás, Tervlapok 
4. Árazatlan költségvetés 

 
1.3 A dokumentáció  
 
A dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelend�. Amennyiben a felhívás 
és a dokumentáció között eltérés adódik, a felhívás a mértékadó. 
Ajánlattev�k a dokumentációt csak a beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlattételhez, 
illetve a beszerzés tárgyának megvalósítása céljából használhatják fel.  

 
1.4 Az ajánlattétel költségei 

Az ajánlattev�nek kell viselnie minden, az ajánlata elkészítésével és benyújtásával 
kapcsolatban felmerül� költséget.  

 

2. AZ AJÁNLATTEV�K KÖRE 

 

2.1.  Közös ajánlattev�k (Kbt. 35.§) 
 
Több gazdasági szerepl� közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén: 

a) Az ajánlat felolvasólapját valamint az ajánlati nyilatkozatot valamennyi közös 
ajánlattev�nek cégszer�en alá kell írni. 

b) A közös ajánlattev�k megállapodásának egy eredeti példányát kell benyújtani az 
ajánlattal  együtt. A megállapodásban fel kell tüntetni a teljesítés partnerek közötti 
megosztását, tartalmaznia kell a képvisel� cég meghatalmazását (az a) pont szerinti 
tartalommal), és az ajánlattev�k nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlatkér� felé 
egyetemlegesen felel�sek a szerz�dés teljesítéséért.  

Az egyes eljárási cselekmények illetve a szerz�dés teljesítését és pénzügyi 
lebonyolítását kizárólag a képvisel� cégen keresztül lehet végrehajtani. 

 
 2.2 Alvállalkozók (Kbt. 3.§ 2. pont) 
 
Ajánlatkér� nem írja el� az ajánlatban az alvállalkozók bemutatását, de a Kbt. 138. § 
(3) bekezdés alapján nyertes ajánlattev� legkés�bb a szerz�dés megkötésének 
id�pontjában köteles az ajánlatkér�nek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, 
amely részt vesz a szerz�dés teljesítésében, és - ha a megel�z� közbeszerzési 
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eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt 
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró 
okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattev� a szerz�dés teljesítésének id�tartama alatt 
köteles az ajánlatkér�nek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót 
el�zetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa 
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 
 
 
3. KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATTÉTELI ID�SZAK ALATT 
 
3.1 Ajánlatkér� kapcsolattartásra kijelölt képvisel�je a közbeszerzési eljárás 

lebonyolítása során: 
 
KANIZSABER Kft.  
Dombai Tibor  
felel�s akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
lajstromszám: 00675  
székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady u. 50. 
telefon:+ 36 93/314-123 
mobil: + 36 20/4875395 
e-mail: kanizsaber @chello.hu  
 
Az ajánlati id�szak alatt szükséges levelezést írásban, lehet�leg elektronikus úton, e-
mailben kell lebonyolítani. A küldemények megérkezésér�l minden esetben 
visszaigazolást kérünk. A postai kézbesítés – mint a kommunikáció útja - csak 
kivételesen indokolt esetben vehet� igénybe.      
  
 
3.2. Kiegészít� tájékoztatás 

Gazdasági szerepl�k az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációval kapcsolatban 
felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be. Ajánlatkér� a kiegészít� 
tájékoztatást a Kbt. 56. § alapján – figyelemmel a Kbt. 114. § (6) bekezdésre is – 
nyújtja. 
 
4. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA 
 
4.1. Az ajánlat és az eljárás nyelve 
 
Az eljárás nyelve a magyar nyelv, az ajánlatokat is magyar nyelven kell elkészíteni és 
beadni. 
Ha az ajánlattev� által benyújtott, az ajánlatához tartozó egyes iratok idegen nyelv�ek, 
azok magyar fordítását is csatolni kell, amely esetben az ajánlat értelmezése 
szempontjából a magyar nyelv� fordítás lesz az irányadó. Ajánlatkér� a nem magyar 
nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattev� általi felel�s fordítását is elfogadja. 
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Az ajánlattételi id�szakban minden levelezés és egyéb irat, ami a felek között 
keletkezik, magyar nyelven történhet.  

 
4.2 Az ajánlat tartalma 
 
Ajánlattev�nek az ajánlattételi felhívásban és az dokumentációban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek megfelel�en kell ajánlatot tennie.    
Amely nyilatkozatokhoz a dokumentáció mintát tartalmaz, az Ajánlattev�nek ezekkel 
egyez� tartalmú nyilatkozatokat kell benyújtania.  
 
4.3 Az ajánlat részét képez� dokumentumok 
 
- A következ� táblázat szerinti iratok meglétét az ajánlat összeállításakor 
javasoljuk az utolsó oszlop felhasználásával ellen�rizni! Egyes mellékletekhez 
iratmintát adtunk a dokumentációban. 
Az ajánlatnak a következ� iratokat kell – lehet�leg a megadott sorrend szerint –

tartalmaznia. 

 

 

Melléklet száma Megnevezés  Rendben 
 El�lap  
1. számú melléklet Felolvasólap  
1/a. számú mell.   Részszámlák értéke  
2. számú melléklet Tartalomjegyzék, mely a lapszámokat is 

tartalmazza  
 

3. számú melléklet Kísér�levél ajánlattev� adataival (ajánlattev� 
neve, címe, adószáma, telefon és telefax 
száma, e-mail címe, kapcsolattartó személy 
neve és telefonszáma) 

 

4. számú melléklet Ajánlattev� nyilatkozata Kbt. 66.§ (2) 
bekezdés alapján (az ajánlattev� kifejezett 
nyilatkozata az ajánlati felhívás feltételeire, a 
szerz�dés megkötésére és teljesítésére és a 
kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, eredeti 
példány benyújtása szükséges) 

 

5. számú melléklet Közös ajánlattev�k nyilatkozata (ha 
alkalmazható), megállapodás egy eredeti 
példánya 

 

6. számú melléklet Nyilatkozat kizáró okok hiányáról Kbt. 62. § 
(1) g)-k) és m) pontja tekintetében  

 

7. számú melléklet Nyilatkozat kizáró okok hiányáról Kbt. 62. § 
(1) bekezdés k.) pont kb) alpontja tekintetében 

 

8. számú melléklet Nyilatkozat a kizáró okok hiányáról a Kbt. 62. 
§ (1) bekezdése k) pont kc) alpontja 
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tekintetében 
9. számú melléklet Nyilatkozat a kizáró okok hiányáról a Kbt. 67. 

§ (4) bekezdés tekintetében  
 

10. számú melléklet Nyilatkozat üzleti titok fennállásáról 
 

 

11. számú melléklet Ajánlattev� nyilatkozata Kbt. 66.§(4) 
bekezdés alapján (mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak min�sül-e) 

 

12. számú melléklet Egyez�ségi nyilatkozat papír alapú és CD-n 
(elektronikus adathordozón) benyújtott 
ajánlatról 

nem releváns 

13. számú melléklet Aláírási címpéldány (ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás minta) 

 

14. számú melléklet Nyilatkozat felel�sségbiztosításról  
 Szükség esetén egyenérték�séget igazoló 

gyártói katalógus 
 

15. számú melléklet Árazott költségvetés (Excell táblázat 
csatolása) 

 

 Az egyes nyilatkozatokat – értelemszer�en –, 
nemleges tartalommal is kérjük kitölteni és 
csatolni az ajánlatban. 

 

 
 
5. FORMAI EL�ÍRÁSOK 
 

5.1. Az ajánlatokat a Kbt. 66. § rendelkezéseit alapul véve az alábbi formai 
követelmények betartásával kell benyújtani: 

 
- példányszám: 1 eredeti példány 
 
- az ajánlat eredeti példányát lapozhatóan össze kell f�zni 

- Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 
ajánlatban szerepl� dokumentumok az ajánlattev� által alkalmazott 
sorszámozás alapján megtalálhatóak 

- az ajánlatban lév�, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell 
írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan 
személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)t�l írásos 
felhatalmazást kaptak. Az utóbbi felhatalmazást írásos, legalább teljes 
bizonyító erej� magánokirat formájában csatolni kell az ajánlathoz 

- az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása el�tt - 
módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy 
személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni, 
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- a kitöltött, árazott költségvetési táblák csatolása kötelez�  

 
5.2  Az ajánlatok csomagolása, megjelölése 

  

Az összeállított ajánlatot egy darab, zárt csomagolásban kell benyújtani. A 
csomagolást úgy kell elkészíteni és lepecsételni, hogy a bontás során annak 
sértetlensége egyértelm�en megállapítható legyen. 
A benyújtott ajánlat csomagolását az alábbi feliratokkal kell ellátni: 
 

Ajánlat 
Orvosi rendel� átalakítási munkáira  

2018. január 23.-án 11,00 óra el�tt felbontani tilos 
 
Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti el�írásnak megfelel�en, az Ajánlatkér� nem 
vállal felel�sséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és id� el�tti felbontásáért. A 
nem a fentiek szerint csomagolt ajánlatot – értve ezalatt a csomagolás zárt és sértetlen 
voltát - Ajánlatkér� érvénytelennek nyilvánítja. 
 
 6. AZ AJÁNLATOK BEADÁSA  
 
Az ajánlatot személyesen, futárral vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani az 
ajánlati felhívásban megadott ajánlattételi határid� lejártáig az ott megadott címen: 
 

KANIZSABER Kft 
8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 50.  

 
Határid�: 2018. január 23-án 11,00 óra 

 
A személyesen, vagy futár útján benyújtott ajánlatok átvételét az Ajánlatkér� által 
felhatalmazott személy által aláírt elismervény igazolja.   
Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határid� lejártát követ�en érkezik meg 
Ajánlatkér�höz, az érvénytelennek min�sül, és azt Ajánlatkér� felbontatlanul meg�rzi. 

 
7. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA 
 
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt68. § (3) bekezdésében megjelölt személyek vehetnek 
részt. 
Az Ajánlatkér� a bontás alkalmával a Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerint jár el, ismerteti 
az ajánlattev�k nevét és székhelyét és azokat a f�bb, számszer�síthet� adatokat, 
amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek (Felolvasólap).  

Ajánlatok bontásának helye, ideje: 

KANIZSABER Kft 
8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 50. szám  
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alatti tárgyalóhelyiség 
 

Ideje: 2018. január 23.-án 11,00 óra 
 
 

Ajánlatkér� az ajánlatok bontásáról jegyz�könyvet készít, melyet 5 napon belül 
egyidej�leg minden ajánlattev� részére megküld.  

 
8. AZ AJÁNLATOK TISZTÁZÁSA 
 
Ajánlatkér� az eljárásban a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehet�ségét, 
valamint élhet a felvilágosítás kérés jogával.  
 
9.   AZ AJÁNLATOK VIZSGÁLATA 
 

9.1. Az Ajánlatkér� megvizsgálja az Ajánlatokat annak érdekében, hogy megállapítsa: 
teljesek-e, tartalmaznak-e számolási hibát, benyújtották-e a megkövetelt mellékletek, 
megfelel�en aláírták-e az okmányokat. 
A részletes értékelés el�tt az Ajánlatkér� megállapítja, hogy az egyes Ajánlatok 
tartalmukat  
tekintve megfelelnek-e az Ajánlati Felhívásnak és az Ajánlati dokumentációnak. Az az 
Ajánlat számít tartalmában megfelel�nek, mely eltérés nélkül megfelel a Felhívásnak 
és az Ajánlati dokumentációban meghatározott összes követelménynek. 

 
9.2 Az ajánlatok formai érvényességének vizsgálata 
 
Ajánlatkér� megvizsgálja, hogy az ajánlat megfelel-e az ajánlati felhívásban és a 
dokumentációban megadott, formai feltételeknek és el�írásoknak, továbbá 
hiánytalanul tartalmazza-e az el�írt dokumentumokat. 
 
Érdemi vizsgálat: 

 
A Kbt. 69. § alapján a m�szakilag-szakmailag megfelel� ajánlatok értékelése során az 
Ajánlatkér� az eljárást megindító felhívásban megadott bírálati szempont szerint végzi 
az elbírálást.  

Az Ajánlatkér� annak az Ajánlattev�nek fogja odaítélni a szerz�dést, akinek az 
ajánlatáról megállapították, hogy érvényes, és a legjobb ár-érték arányú megajánlást 
tette.  
A Kbt. 69. § (4) bekezdésére tekintettel az eljárás eredményér�l szóló döntés 
meghozatalát megel�z�en az ajánlatkér� köteles az értékelési szempontokra 
figyelemmel legkedvez�bbnek tekinthet� ajánlattev�t öt munkanapos határid� 
t�zésével felhívni a kizáró okok tekintetében az eljárást megindító felhívásban el�írt 
igazolások benyújtására. Ha a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti ajánlattev� nem vagy az 
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esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követ�en sem megfelel�en nyújtja 
be az igazolásokat, az ajánlatkér� ezen ajánlattev� ajánlatának figyelmen kívül 
hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvez�bbnek tekinthet� 
ajánlattev�t hívja fel a (4) bekezdés szerint az igazolások benyújtására. Az ajánlatkér� 
az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattev�t nevez meg nyertes ajánlattev�ként, 
aki a kizáró okok tekintetében a Kbt. és a külön jogszabályban foglaltak szerint el�írt 
igazolási kötelezettségének eleget tett. 

„Kbt. 69. § (4) bek.: Az eljárás eredményér�l szóló döntés meghozatalát megel�z�en 

az ajánlatkér� köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvez�bbnek 

tekinthet� ajánlattev�t megfelel� határid� t�zésével felhívni a kizáró okok, az 

alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti 

objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban el�írt igazolások 

benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági 

követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A gazdasági szerepl� által 

ajánlatában, részvételi jelentkezésében az ajánlatkér� erre vonatkozó, e § szerinti 

felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkér� figyelmen kívül hagyhatja és 

elegend� azokat csak az eljárást lezáró döntést megel�z�en, kizárólag azon 

ajánlattev�k tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattev�ket ajánlatkér� az 

igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattev� az igazolásokat 

korábban benyújtotta, az ajánlatkér� nem hívja fel ajánlattev�t az igazolások ismételt 

benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az 

ajánlatkér� felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el 

vagy felvilágosítást kér.” 

 

10. ELJÁRÁS EREDMÉNYE 
 

Ajánlatkér� a Tisztelt Ajánlattev�ket az eljárás eredményér�l az írásbeli összegezés 
megküldése útján értesíti. 
 
 
11. SZERZ�DÉSKÖTÉS 
 
A szerz�déskötés helye és id�pontja: 
 

Csömödér Község Önkormányzata 
(8957 Csömödér, Rákóczi utca 49.) 

Polgármesteri Iroda 
 

tervezett ideje: legkorábban az összegezés megküldését követ� 5. napon kivéve a 
Kbt. 131. § (8) bekezdés szerinti esetek fennállását 

 
Az ajánlatkér� csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerz�dést. Amennyiben a 
nyertes ajánlattev� a szerz�déskötést�l visszalép, úgy az ajánlatkér� az összegezésben 
meghatározott a következ� legkedvez�bb ajánlatot tev�nek min�sített személlyel is 
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megkötheti a szerz�dést, feltéve, hogy a második legkedvez�bb ajánlattev�t 
meghatározta. 

Az ajánlatkér� a nyertes ajánlattev�vel szemben csak abban az esetben mentesül a 
szerz�dés megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattev� a Kbt. 131 
§ (5) bekezdésben meghatározott id�tartam alatt akkor mentesül szerz�déskötési 
kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségét�l), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló 
írásbeli összegezés megküldését követ�en beállott, ellen�rzési körén kívül es� és általa 
el�re nem látható körülmény miatt a szerz�dés megkötésére vagy teljesítésére nem 
lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerz�dést�l való elállásnak vagy 
felmondásnak lenne helye. 
 
 
 
EGYÉB INFORMÁCIÓK 
 
A Kbt. 73. § (5) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve Ajánlatkér� ezúton 
tájékoztatja az ajánlattev�ket, hogy a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
követelményekr�l, vonatkozó kötelezettségekr�l az alábbiak szerint kérhet� 
tájékoztatás: 
 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 
Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Tel.: +36-1-476-1100 
Fax: +36-1-476-1390 
Honlap: www.antsz.hu 
 
Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti F�osztály 
Székhely: 1086 Budapest, Szeszgyár u. 4. 
Tel.: +36-1- 299-9090 
Fax: +36-1- 299-9093 
Honlap: www.ommf.gov.hu 
 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95. 
Tel.: +36-1-301-2900 
Fax: +36-1-301-2903 
E-mail:hivatal@mbfh.hu 
Honlap: www.mbfh.hu 
 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 4. 
Telefonszám:06-1-795-1400 
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Telefax: 06-1-795-0716 
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 
 
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.  
Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 75.  
Tel.: +36-1-303-9300  
Fax: +36-1-210-4255 
Honlap: www.munka.hu 
 
A tájékoztatással és tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása 2012. január 19-t�l az 
alábbiak szerint m�ködik: A megyeszékhelyeken, a helyszínen, a F�városi, Megyei 
Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 
Munkavédelmi Felügyel�sége (elérhet�ségeik megtalálhatók a 
http://www.ommf.gov.hu/index.php honlap „Elérhet�ségek” Munkavédelmi 
Felügyel�ségek menüben) segíti tájékoztatással és tanácsadással a munkáltatókat és 
munkavállalókat, a munkavédelmi képvisel�ket, továbbá az érdekképviseleteket 
munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlásában, kötelezettségeik teljesítésében. 
 
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága továbbra is 
m�ködteti központi munkavédelmi információs rendszerét, az ingyenesen hívható zöld 
számon: 
 
Munkavédelmi Információs Szolgálat (MISZ) elérhet�ségek 
Tel.: 06-80/204-292 
és információs elektronikus postacímén: 
E-mail: munkaved-info@ommf.gov.hu 
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1. számú melléklet 

FELOLVASÓLAP 

Ajánlattev� neve: 

Ajánlattev� címe: 

 

 

Részszempont Súlyszám Ajánlat 
vállalkozói díj nettó HUF 70  

jótállás id�tartama 
(minimum 12 hónap) 

hónap 30  

 

 
 

Kelt.,…………………………… 

 

 

………………………………………….. 
aláírás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A részszámlák értékére vonatkozó 1/a melléklet kitöltését kérjük!  
 
 
*Az ajánlati árnak a megvalósítás idejére prognosztizáltan tartalmazni kell a megvalósítással 
kapcsolatban felmerült valamennyi költséget. A munkákkal kapcsolatban Ajánlattev� 
semmilyen jogcímen, semmiféle további költséget nem számolhat el.  
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1/a számú melléklet 

 

I. részszámla (nettó szerz�déses érték 25%-át elér� megvalósult teljesítés esetén):  
 
Értéke: 
nettó ………………….HUF  + ………………… 27 %ÁFA     
azaz nettó …………………………… forint + …………………….. ÁFA 
 
Összesen:     
 
bruttó ………………………………… HUF  
azaz bruttó ……………………………………………………………… forint 
 
 
II. részszámla (nettó szerz�déses érték 50%-át elér� megvalósult teljesítés esetén): 
 
Értéke: 
nettó ………………….HUF  + ………………… 27 %ÁFA     
azaz nettó …………………………… forint + …………………….. ÁFA 
 
Összesen:     
 
bruttó ………………………………… HUF  
azaz bruttó ……………………………………………………………… forint 
 
III. részszámla (nettó szerz�déses érték 70%-át elér� megvalósult teljesítés esetén): 
 
Értéke: 
nettó ………………….HUF  + ………………… 27 %ÁFA     
azaz nettó …………………………… forint + …………………….. ÁFA 
 
Összesen:     
 
bruttó ………………………………… HUF  
azaz bruttó ……………………………………………………………… forint 
 
Végszámla:   
 
Értéke: 
nettó ………………….HUF  + ………………… 27 %ÁFA     
azaz nettó …………………………… forint + …………………….. ÁFA 
 
Összesen:     
 
bruttó ………………………………… HUF  
azaz bruttó ……………………………………………………………… forint 

Kelt.,…………………………… 

………………………………………….. 
aláírás 
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2. számú melléklet 

 

Tartalomjegyzék 
 
Kérjük itt csatolja számozott tartalomjegyzékét. Itt kérjük megjelölni, hogy az ajánlatban hány 
számozott lap/oldal található.  
 

3. számú melléklet 
 

Kísér�levél  
 

Ajánlatkér� Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái Vállalkozási 
szerz�dés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásában 
 

A közbeszerzési eljárásban részt vev� cég adatai 
 

Kért adat Ajánlattev� által megadott adat 
Teljes és rövidített cégnév  

 
Székhely  

 
Cégjegyzékszám  

 
Adószám  

 
Képvisel� neve  

 
Kapcsolattartó neve  

 
Telefonszám  

 
Telefax szám  

 
e-mail cím (az eljárás 
során gyors információ 
közlésre alkalmas 
elérhet�ség)  

 

 
Dátum………………….. 
 
        ……………………. 

   cégszer� aláírás 
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4. számú melléklet 

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 
(Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján) 

 
 
 

............................................................................................................[név és cím] mint 
Ajánlattev� kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásában és a közbeszerzési dokumentumokban 
foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és m�szaki leírás gondos 
áttekintése után a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel�en: 
 
- az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt 
megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal feltétel nélkül és 
visszavonhatatlanul elfogadjuk, 
 
- a szerz�dést – amennyiben, mint nyertes ajánlattev� kiválasztásra kerülünk – megkötjük, és 
az ajánlatunkban meghatározott ellenszolgáltatásért, az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, a szerz�déstervezetben meghatározott feltételek és az ajánlatunkban 
foglaltak szerint teljesítjük, 
 
- a jelen ajánlatunkban megadott ajánlati ár tartalmaz valamennyi költséget, amely a szerz�dés 
teljesítéséhez szükséges, 
 
- elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az 
ajánlati felhívással, a közbeszerzési dokumentumokkal vagy annak bármely feltételével, akkor 
az ajánlatunk érvénytelen, 
 
- kijelentjük, hogy ajánlatunkat az ajánlati határid�t követ� 60 napig fenntartjuk.  
 

Dátum………………….. 
 

 
 

……………………. 
  cégszer� aláírás 

 

Eredeti aláírt példány benyújtása szükséges. Közös ajánlattétel esetén minden közös 

ajánlattev�nek be kell nyújtani.   

 

 

 

 

 

 



Csömödér Község Önkormányzata  

8957 Csömödér, Rákóczi utca 
49. 

Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi 
alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér 

községben” építési beruházási munkái Vállalkozási 
szerz�dés keretében. 

� : +36 92 378 037 
Fax: +36 92 378 044  

 

16 

5. számú melléklet 

 

Nyilatkozat közös ajánlattétel esetén 

 

 

A(z)…....................................(cégnév),valamint a (z) ….................................. (cégnév) a Kbt. 
25. §-ának alapján közösen ajánlatot teszünk Csömödér Község Önkormányzata részére 
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési 
beruházási munkái Vállalkozási szerz�dés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásában. 
 

Kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt 
megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk. 
 

Ennek megfelel�en a szerz�dést – amennyiben, mint nyertes ajánlattev� kiválasztásra 
kerülünk –egyetemleges kötelezettségvállalással teljesítjük. 
 
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattev�k, képviseletére, a 
nevükben történ� eljárásra a ………...(cégnév) …….......................(név) teljes joggal jogosult. 
 
Amennyiben az ajánlatkér� velünk, mint nyertes ajánlattev�vel köt szerz�dést, az ellenérték 
megfizetése a  ...............................  számú bankszámlára, átutalással történik.  
 
 

Dátum: 
 

 

 

……………………………………..   ……………………………………. 

            (cégszer� aláírás)                                                            (cégszer� aláírás) 
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6. számú melléklet 

NYILATKOZAT 
a kizáró okokról 

 
 
 
Alulírott,…………………….......…… (név), minta(z) ajánlattev� cégjegyzésre 
jogosult képvisel�je a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § ban foglaltaknak 
megfelel�en ezennel kijelentem, hogy a(z) 
 

……………………………………………………………..............(cégnév) 
ajánlattev� 

 
nem tartozik a Kbt. 62. § (1) g)-k) m) és q.) pontjában meghatározott kizáró okok 
hatálya alá, azaz az alábbi kizáró okok az esetében nem állnak fenn: 
 
„Az eljárásban nem lehet ajánlattev�, részvételre jelentkez�, alvállalkozó, és nem 
vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szerepl�, aki   

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételt�l a 165. § (2) bekezdés f) pontja 
alapján joger�sen eltiltásra került, a Közbeszerzési Dönt�bizottság vagy - a 
Közbeszerzési Dönt�bizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által 
joger�sen megállapított id�tartam 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 el�írt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a 
valóságnak nem megfelel� adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve 
hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban el�zetes 
igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a 
kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érint� igazolási 
kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben 

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkér�nek a 
kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat m�szaki leírásnak való 
megfelel�ségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és 

ib) a gazdasági szerepl� szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis 
nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett 
egyértelm�en fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, 
illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg; 

j) esetében az ajánlatkér� bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte 
jogtalanul befolyásolni az ajánlatkér� döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas 
információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan el�nyt biztosítana számára a 
közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési 
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eljárásból ebb�l az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került 
sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 

k) tekintetében a következ� feltételek valamelyike megvalósul: 
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági 

Együttm�ködési 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 adóillet�séggel, amellyel Magyarországnak kett�s adózás elkerülésér�l 
szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása 
van a közbeszerzés terén, 

kb) olyan szabályozott t�zsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megel�zésér�l és megakadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb)vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
kc) a gazdasági szerepl�ben 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; 
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségb�l, illetve a közbeszerzési eljárás 
el�készítésében való el�zetes bevonásból ered� versenytorzulást a gazdasági szerepl� 
kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni; 
q)

 súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás 
eredményeként kötött szerz�dés teljesítésére e törvényben el�írt rendelkezéseket, és 
ezt a Közbeszerzési Dönt�bizottság, vagy a Dönt�bizottság határozatának bírósági 
felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, joger�s határozata 
megállapította.” 
 
 
 
Dátum:  
 
 
 

………………………………………….. 
(cégszer� aláírás) 

 
 
 
 
 
Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tev�nek nyilatkoznia kell 
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7. számú melléklet 
NYILATKOZAT 

a kizáró okokról 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében 

 
 
Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ajánlattev� cégjegyzésre jogosult 
képvisel�je a Kbt. 62. § (1) bekezdés k.) pont kb) alpontjában foglaltaknak 
megfelel�en ezennel kijelentem, hogy az általam képviselt cég1 
 

a) szabályozott t�zsdén jegyzett társaság 

b) szabályozott t�zsdén nem jegyzett társaság 

A b) pont szerinti esetben az ajánlattev�nek a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megel�zésér�l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 

törvény (Pmtv) 3.§ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált tényleges 

tulajdonosa(i)2: 

az alábbi személy(ek)3: 

 
Név: 
Állandó lakóhely: 
 
 
Név: 
Állandó lakóhely: 

 
 
Amennyiben az ajánlattev�/részvételre jelentkez� nyilatkozik arról, hogy olyan 

társaságnak min�sül, amelyet nem jegyeznek szabályozott t�zsdén és tulajdonosai 

között nincs a Pmtv. 3. § ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, 

úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni  
 

 
Dátum……………………. 
 

cégszer� aláírás 
 
 
Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tev�nek nyilatkoznia kell. 

                                                 
1 A megfelel� aláhúzandó 
2 A megfelel� aláhúzandó 
3 Szükség esetén b�víthet� 
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8. számú melléklet 
NYILATKOZAT 
a kizáró okokról 

a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kc) alpontja tekintetében 
 
 

Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ajánlattev� cégjegyzésre jogosult 
képvisel�je a Kbt. 62. § (1) bekezdés k.) pont kc) alpontjában foglaltaknak 
megfelel�en ezennel kijelentem, hogy az általam képviselt cégben: 
 
 
a)  nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 

amelyik az ajánlattev�ben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os 
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik*. 

 
vagy 
 
b) A következ� jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet az 

ajánlattev�ben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik/rendelkeznek*: 

 
cégnév   székhely 

 
cégnév   székhely 

Ezen társaság/ok vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában 
hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. * 

 
Dátum...................................., 
 
 

............................ 
cégszer� aláírás 

 
 

 
* Kérjük a megfelel�t aláhúzással, vagy a nem megfelel�t áthúzással megjelölni, 

vagy csupán a megfelel�t tartalmazó nyilatkozatot csatolni. 
 

Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tev�nek nyilatkoznia kell. 
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9. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 
a kizáró okokról 

a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján 
 
 
 

 
Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ajánlattev� cégjegyzésre jogosult 
képvisel�je a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelel�en ezennel 
kijelentem, hogy a(z) 
 
……………………………………………………………..............ajánlattev� 
 
nem vesz igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.  
 
 
 
 
 
Dátum………………….. 

 
 
 
 

        ……………………. 
cégszer� aláírás 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tev�nek nyilatkoznia kell. 

A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani ha ajánlatkér� nem írta el� az eljárásban az 

ismert alvállalkozók megnevezését. 
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10. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT �
üzleti titokról 

 
 
Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ajánlattev� cégjegyzésre jogosult 
képvisel�je Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái 
Vállalkozási szerz�dés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásában nyilatkozom, hogy 
az ajánlatban/ hiánypótlásban/ indokolásban*,  
 
 
annak …-… oldalain a Kbt. 44. §-ában foglaltaknak megfelel�en, elkülönítetten 
elhelyezett iratok, a Ptk. 2:47. § szerinti üzleti titkot tartalmaznak, melyek 
nyilvánosságra hozatalát ezennel megtiltom*. 
 
Tudomásul veszem, hogy az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat 
tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala üzleti tevékenységünk szempontjából 
aránytalan sérelmet okozna. 
 
A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján, az alábbiak szerint indokoljuk, hogy az üzleti 
titkot tartalmazó iratban található információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért 
és milyen módon okozna számunkra aránytalan sérelmet: 
 
A nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó 

- kockázatok és veszélyek bemutatása: ………….. 
- valószín�síthet� sérelem: ………………. 

 
VAGY 
 
benyújtott dokumentumokban foglaltak üzleti titkot nem tartalmaznak*.  
 
 
Dátum………………….. 

 
 
        ……………………. 

cégszer� aláírás 
 
*szükség szerint aláhúzandó 
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11. számú melléklet 

 
NYILATKOZAT 

a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény szerinti besorolásról 
 
 

 
Alulírott……………………………………………………………………..(név), mint 

a(z).…….………...............……………………………………………………(cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képvisel�je Csömödér Község Önkormányzata részére 
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési 
beruházási munkái Vállalkozási szerz�dés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásában 
nyilatkozom, hogy cégünk 
 
� a kis- és középvállalkozásokról, fejl�désük támogatásáról szóló törvény szerint 

……………………………………- vállalkozásnak4 min�sül /  
� nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejl�désük támogatásáról szóló 

törvény hatálya alá5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dátum………………….. 
 
 
 
 

        ……………………. 
cégszer� aláírás 

 
 
 
 
 

 
                                                 
�mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. Törvény meghatározásai szerint – a megfelel� választ 
a jogszabály rendelkezéseinek tanulmányozását követ�en kérjük megadni.
5A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni.
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12. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 
 

Egyez�ségr�l 
 

Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái 
Vállalkozási szerz�dés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásában 

 

 

 

 

Alulírott…………………….(név),mint a)……..…………………………(cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képvisel�je ezúton nyilatkozom, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési 

eljárásban általunk benyújtott eredeti, papír alapú ajánlat mindenben megegyezik az ajánlat 

CD mellékletében (elektronikus adathordozón) csatolt ajánlattal. 

 

 

Dátum:…………………. 

 

 

 

………..…………… 

(cégszer� aláírás)  

 

 
Nem releváns 
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13. számú melléklet 
 

 
Kérjük itt csatolja aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját (másolatban) 

 
14. számú melléklet 

 
 

NYILATKOZAT 
A FELEL�SSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL 

 
Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái 
Vállalkozási szerz�dés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásában 

 
Alulírott…………………….(név),mint a)……..…………………………(cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képvisel�je ezúton nyilatkozom, hogy a fenti tárgyú 
közbeszerzési eljárásban nyertességem esetén vállalom, hogy az ajánlattételi 
felhívásban meghatározott  legalább 10.000.000,- Ft/év és legalább 2.000.000,-
Ft/káresemény mérték� építési és felújítási munkára vonatkozó felel�sségbiztosítással 
a szerz�déskötés id�pontjában rendelkezni fogok. 
 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben nyertes ajánlattev�ként kiválasztásra kerülök és 
a szerz�déskötés id�pontjában nem rendelkezem az Ajánlatkér� által a felhívásban 
el�írt kritériumoknak megfelel� felel�sségbiztosítással, abban az esetben az a 
szerz�déskötést�l való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az 
ajánlatkér� a második legkedvez�bb ajánlattev�vel köt szerz�dést. 
 
 
Dátum:…………………. 

 (cégszer� aláírás)  

 

15. számú melléklet 

 
Kérjük itt csatolja a munkákra vonatkozó kitöltött, részletes árazott költségvetését. 
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