KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

„Dunakeszi, Parókia építése”

TÁRGYÚ
A KBT. 115. § (1) BEKEZDÉS SZERINTI KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

AJÁNATKÉRŐ
Hajdúdorogi Metropolitai Egyház
4025 Debrecen, Petőfi tér 8.

2017.

1

TARTALOMJEGYZÉK

1. ÚTMUTATÓ
1. Általános előírások
2. Kapcsolattartás
3. Kiegészítő tájékoztatás
4. Az ajánlat formai és tartalmi követelményei
5. A hiánypótlás és felvilágosítás kérése az ajánlattevőktől
6. Kbt. szerinti igazolások, nyilatkozatok jegyzéke
7. Tájékoztatás a Kbt. 73.§ (5) bek. alapján
3. AJÁNLOTT IGAZOLÁS ÉS NYILATKOZATMINTÁK
M1 Felolvasólap
M2 Ajánlattételi nyilatkozat
M3 Nyilatkozat KKtv. besorolásról
M4 Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja tekintetében
M5 Nyilatkozat kizáró okokról
M6 Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) és kc) alpontja tekintetében
M7 Nyilatkozat kizáró okokról alváll. tekintetében
M8 Nyilatkozat a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján
M9 Nyilatkozat felelősségbiztosításról
M9 M10 Nyilatkozat a Kbt. kiegészítő tájékoztatásról
M15 M11 Átvételi elismervény
4. KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS
5. SZERZŐDÉSTERVEZET

3
4
5
6
6
6
7
8
10
12
13
14
15
17
18
20
21
22
23
24
25
29

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. §
(6) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve a dokumentációt ellenjegyzem.
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1. KÖTET
ÚTMUTATÓ

3

Tisztelt Ajánlattevők!
Hajdúdorogi Metropolitai Egyház a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti a
nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak alkalmazásával tárgyalás tartása
nélküli közbeszerzési eljárást indít „Dunakeszi, Parókia építése” tárgyában.
Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében a felhívás mellett elkészítette a
közbeszerzési eljárásra vonatkozó
 útmutatót,
 a gazdasági szereplők által benyújtandó igazolások- és nyilatkozatok mintáit,
 a közbeszerzés eljárás műszaki leírását,
 valamint a szerződés-tervezetet
(továbbiakban együttesen egyéb közbeszerzési dokumentumok).
Kérjük, hogy az ajánlat összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozza át az eljárást
megindító felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltakat.
Az egyéb közbeszerzési dokumentumok kizárólag az ajánlat összeállításához elengedhetetlenül
szükséges információkat, valamint a nyilatkozatok, igazolások és egyéb dokumentumok mintáit
tartalmazza. Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlatkérő
által megadott összes követelményt, kikötést és előírást.
Az ajánlattevő köteles a megfelelő ajánlat benyújtáshoz szükséges minden információt
beszerezni, az ajánlatkérő által meghatározott követelményekben rejlő bármilyen hibát vagy
hiányosságot feltárni és az ajánlatkérőnek jelezni.
Amennyiben az eljárást megindító felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési dokumentumokban
foglaltak nem egyértelműek, az ajánlattevő kötelessége kiegészítő tájékoztatásért fordulni
ajánlatkérőhöz az egyértelműség biztosítására.
1. Általános előírások
Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.
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;
Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes
joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve
amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását
kínálja.
Közös ajánlattétel:
Ebben a körben különösen szükséges a Kbt. 35-36. §-ainak, a Kbt. 113. § (2) bekezdésének,
valamint az eljárást megindító felhívásban foglaltak figyelembe vétele.
A Kbt. 35. § (1) bekezdése alapján több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot a
következők figyelembe vételével: A Kbt. 113 § (2) bekezdés alapján azok a gazdasági szereplők,
amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást – anélkül, hogy az eljárás iránt
érdeklődésüket jelezték volna – megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot. A
gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult
közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött
eljárást megindító felhívást.
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A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
Közös ajánlattétel esetében alapvetően a csoport minden tagjára alkalmazni kell azokat a
szabályokat, amelyek az ajánlattevőkre vonatkoznak. Azonban az egységes kezelés érdekében
a felek közötti kommunikáció során (pl. a felhívás, az egyéb közbeszerzési dokumentumok
módosítása, a kiegészítő tájékoztatás megadása, hiánypótlás, felvilágosítás, és indoklás kérése,
számítási hiba javítása vagy előzetes vitarendezés esetén), az ajánlatkérő az értesítését,
tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevők képviselőjének küldi meg.
A közös ajánlattevők csoportja, az általuk létrehozott konzorcium a közbeszerzési eljárás során
nem rendelkezik önálló jogalanyisággal. A konzorcium jogképesség hiányában saját nevében
nem szerezhet jogokat vagy vállalhat kötelezettségeket. Az ajánlattevők jogképességgel nem
rendelkező csoportja nem jelenhet meg a közbeszerzési eljárásban önállóan, mint ajánlattevő,
hanem közös ajánlattevőkként vehetnek részt az eljárásban. Éppen ezért a közös ajánlattevők
csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös
ajánlattevők megjelölését.
A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő
lejárta után változás nem következhet be.
Alvállalkozók bevonása:
A Kbt. 138. § (1) bekezdés alapján a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes
ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. Tekintettel
arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, így az alvállalkozói teljesítés
összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át.
Az alvállalkozók bevonására vonatkozóan kérjük, vegyék figyelembe a Kbt. előírásait, különös
tekintettel a Kbt. 135. § (3) bekezdésében valamint a Kbt. 138. §-ában foglaltakra.
2. Kapcsolattartás
A felolvasólapon kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevő, illetőleg közös
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek
minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt kapcsolattartási címre
(pl. faxszámra, e-mail címre) küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés
visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi
ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.
A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az
ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat kézhezvételét követően köteles
a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni.
Az ajánlatkérő részére az egész eljárás folyamán megküldésre kerülő valamennyi dokumentumot
postai úton (futárral) vagy személyesen, illetve ha arra az ajánlatkérő lehetőséget biztosít (pl.
hiánypótlási felszólítás, felvilágosítás kérés során) faxon kell eljuttatni. Az eljárás bármely
szakaszában az ajánlatkérő részére küldött bármilyen üzenet, dokumentum csak akkor tekinthető
az ajánlatkérő részére joghatályosan kézbesítettnek, ha postai úton (futárral) megküldött vagy
személyesen átadott dokumentumok eredeti példányát, illetve a faxon továbbított dokumentumot
az ajánlatkérő kézhez kapja.
Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon benyújtott bármilyen
üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha a dokumentum:
 az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy
 közös ajánlattétel esetén a konzorciumi megállapodás szerinti képviselőjének; vagy
 az előbbi kettő bekezdésben említettek által cégszerűen meghatalmazott személy
aláírásával kerülnek benyújtásra az ajánlatkérő részére.
A kapcsolattartási címeket az eljárást megindító felhívás I. pontja tartalmazza.
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3. A kiegészítő tájékoztatás
A kiegészítő tájékoztatás kérésére az eljárást megindító felhívásban foglalt rendelkezések
alkalmazandóak.
Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen az
alábbiakban megadott címre.
Hivatalos név:
Dr. Egyed Adrienn Noémi
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Közép u. 28. 1/7.
Kapcsolattartási pont(ok):

Tel: 20/421-1511

Címzett: Dr. Egyed Adrienn Noémi

e-mail: dr.egyed.adrienn@gmail.com

4. Az ajánlat formai és tartalmi követelményei
Az ajánlatot az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban, az egyéb közbeszerzési
dokumentumokban és az esetleges ajánlatkérői kiegészítő tájékoztatásokban meghatározott
formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
Az ajánlat első lapja a fedőlap, amelyen legalább a következő információkat kell feltüntetni:
•
(közös) ajánlattevő(k) neve és címe
•
beszerzés tárgyának megnevezése.
Az ajánlat második lapja a tartalomjegyzék, amely oldalszámokkal tünteti fel a becsatolt
dokumentumok helyét az ajánlatban.
Ezt követi a felolvasólap és az egyéb dokumentumok.
Az ajánlatot az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban meghatározott módon, az ott
megjelölt formátumban és példányszámban kell benyújtani.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre,
az adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
5. A hiánypótlás és felvilágosítás kérése az ajánlattevőktől
Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok,
igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást fog kérni.
A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi
ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül küldi meg az ajánlattevők részére, megjelölve
a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.
Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására – a
felszólításban, illetve értesítésben megjelölt – határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat
olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.
Az ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem
szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem
pótolhatók.
A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az eljárást megindító felhívás,
az egyéb közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak.
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6. Kbt. szerinti igazolások, nyilatkozatok jegyzéke
A megadott nyilatkozatok csak minták, amelyek segítséget nyújtanak az ajánlat összeállításához.
A nyilatkozatok konkrét tartalmát az ajánlatból következő egyedi szempontok szerint az
ajánlattevőnek kell kialakítania, de a minták felhasználhatóak azok elkészítéséhez. Felhívjuk a
figyelmet arra, hogy a minták között nem minden, az eljárás során benyújtandó dokumentum
szerepel. Az ajánlat összeállítása az ajánlattevő felelőssége, ennek során nem csak az eljárást
megindító felhívásban, az egyéb közbeszerzési dokumentumokban és a kiegészítő
tájékoztatásban foglaltakat kell figyelembe venni, hanem a vonatkozó jogszabályi előírásokat is.
7. Tájékoztatás a Kbt. 73.§ (5) bek. alapján
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban
tájékoztatásként az alábbiak szerint közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az
ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti azon követelményekről,
amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Központi telefon: +36-1-476-1100
Központi telefax: +36-1-476-1390
Honlap: www.antsz.hu
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.
Telefonszám: 06-1-795-54-78
e-mail:tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu
Nemzeti Munkaügyi Hivatal (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat)
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postai cím: 1476 Budapest, Pf. 75.
Tel.: (1) 303 9300
Fax: (1) 210 4255
Web: www.munka.hu
E-mail: munka@lab.hu
Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat
Ingyenes (zöld) telefonszám: 06-80-204-292
Hatósági nyilvántartás:
Ingyenes (zöld) telefonszám 06-80-204-667
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi
Főosztály, Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály
4024 Debrecen, Piac u. 42-48
Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 73.
tel: 06-52/513-000
fax: 06-52/513-002
E-mail: foglalkoztatas@hbmkh.hu
Honlap: www.ommf.gov.hu
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Nemzeti Adó-és Vámhivatal
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Tel.: +36 1 428-5100
Fax: +36 1 428-5382
Kék szám: +36 40 424-242
Honlap: http://www.nav.gov.hu
Hajú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály
4025 Debrecen, Hatvan u. 16.
Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 73.
tel.: +36 52/ 511-000
fax: +36 52/ 511-040
e- mail: kornyezetvedelem.debrecen.jh@hajdu.gov.hu
honlap: http://tiktvf.zoldhatosag.hu/
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2. KÖTET
AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK
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TARTALOM- ÉS KBT. 57. § (1) BEKEZDÉS B) PONTJA SZERINTI IRATJEGYZÉK

Oldalszám
Fedőlap
Tartalomjegyzék, mely a lapszámokat is tartalmazza
Felolvasólap (1. sz. melléklet)
Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint (2. sz. melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint a Kktv. szerinti
besorolásról (3. sz. melléklet)
A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozat az alvállalkozók
vonatkozásában (4. sz. melléklet)
I. FEJEZET: KIZÁRÓ OKOKKAL ÉS ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN
ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK





Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró
okok tekintetében (5. sz. melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) és kc) alpontja szerinti kizáró
ok vonatkozóan (6. sz. melléklet)
Nyilatkozat az alvállalkozók tekintetében a kizáró okok vonatkozásában
(7. sz. melléklet)

II. FEJEZET: A FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK

Megállapodás közös ajánlattételről (amennyiben releváns)
A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell:
 a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevő nevében eljárni
(továbbá kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;
 a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag
részéről;
 kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a
vezető között;
 a számlázás rendjét.
Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy benyújtott-e változásbejegyzési kérelmet,
amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság
nyilvántartásában. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet
és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Amennyiben ajánlattevő adataiban változás nincs folyamatban az erre
vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a
jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így
különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró személy(ek) {(közös)
ajánlattevő(k)/alvállalkozó} képviseleti jogosultságának igazolása céljából, az
ajánlatnak tartalmaznia kell a nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát
vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintát.
Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz
csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító
meghatalmazását. Meghatalmazás esetén a meghatalmazó aláírási
címpéldányát, illetve a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás
mintáját is csatolni kell az ajánlathoz
Nyilatkozat a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján (8. sz. melléklet)
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Nyilatkozat felelősségbiztosításról (9. sz. melléklet)
Nyilatkozat Kbt. kiegészítő tájékoztatásról (10. sz. melléklet)
Dokumentáció átvételi elismervény (11. sz. melléklet)
III. FEJEZET: SZAKMAI AJÁNLAT

Ajánlati ár részletezése
önálló

IV. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)
V.

FEJEZET:

AZ

AJÁNLATTEVŐ

ÁLTAL

BECSATOLNI

KÍVÁNT

mellékletben
EGYÉB

DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)

+ ajánlathoz csatolni kell a papír alapú példány képolvasó készülékkel készült
CD-re vagy DVD-re írt 1 db elektronikus példányát!
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1. számú melléklet
FELOLVASÓL AP

Tárgy:

Dunakeszi, Parókia építése

Ajánlattevő neve (megnevezése)1:
Ajánlattevő székhelye2:
Közös
ajánlattevők
képviselője
3:
(amennyiben releváns)
Kapcsolattartó neve4:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó telefaxszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:
Ajánlattevő bankszámlaszáma:
Ajánlattevő adószáma:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Azok a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján
értékelésre kerülnek:
1. Ajánlati ár (nettó Ft):
2. Vállalt előteljesítés mértéke
(nap; max. 15 nap)

Kelt: ………....................2017. ….................. hó…......nap
……………………………
cégszerű aláírás5

1

Közös ajánlattétel esetén a sorok száma bővítendő. A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös
ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös
ajánlattevők megjelölését (név, székhely).

2

Közös ajánlattétel esetén a sorok száma bővítendő.

3

A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni
jogosult képviselőt megjelölni.

4

Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása
[56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös
ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a megjelölt kapcsolattartónak, képviselőnek küldi
meg.

5

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles
cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás-minta tartalmazza.
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2. számú melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
Alulírott ……………. (név) a …………………………társaság (ajánlattevő neve) képviseletében6
az alábbi nyilatkozatot teszem:
,,Dunakeszi, Parókia építése” közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásának és az
egyéb közbeszerzési dokumentumoknak a feltételeit megvizsgáltuk és elfogadjuk, nyertességünk
esetén készek vagyunk a szerződés megkötésére és teljesítésére, az ajánlatunkban szereplő
ellenszolgáltatás és a szerződéses feltételek mellett.
Vállaljuk, hogy az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napig terjedő időszakra kötve
vagyunk ajánlatunkhoz és az addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta
előtt bármikor elfogadható.

Kelt: ………....................2017. ….................. hó…......nap
……………………………….
cégszerű aláírás7

6

A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (név, székhely).

7

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles
cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás-minta tartalmazza.
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3. számú melléklet

NYILATKOZAT A KKTV. SZERINTI BESOROLÁSRÓL
a Kbt. 66.§ (4) bekezdése alapján

Alulírott …………….(név)
képviseletében8

a

………………………

társaság

(ajánlattevő

neve)

,,Dunakeszi, Parókia építése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem:
1) *Az általam képviselt gazdasági társaság a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül.

VAGY
2) *Az általam képviselt gazdasági társaság a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint nem minősül mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak.
* Az 1) és 2) pont közül a megfelelő válasz aláhúzandó vagy a nem releváns rész törlendő.
Közös ajánlattevők esetében valamennyi ajánlattevő vonatkozásában nyilatkozni kell.

Kelt: ……....................2017. …..................... hó…......nap
………………………………………….
cégszerű aláírás9

8

A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését (név, székhely). A nyilatkozatot értelemszerűen közös ajánlattevőnkénti bontásban kell
megtenni.

9

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt
a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.

4. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján
Alulírott ……………(név)
képviseletében10

a …………………………… társaság (ajánlattevő neve)

,,Dunakeszi, Parókia építése”

tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem:

I.
1) *Kijelentem, hogy a közbeszerzés teljesítéséhez nem kívánunk igénybe venni alvállalkozót.
VAGY
2) *Kijelentem, hogy a közbeszerzés teljesítéséhez igénybe kívánunk venni alvállalkozót.
* Az 1) és 2) pont közül a megfelelő válasz aláhúzandó vagy a nem releváns rész
törlendő.
II.
Amennyiben a 2) pont került megjelölésre, kérjük, szíveskedjenek kitölteni az alábbi pontokat is:
3) Az alábbiak szerint jelölöm meg a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítéséhez alvállalkozót kívánok igénybe venni:
Közbeszerzés része(i)
1.
2.
a) *A 3) pontban megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak:

4)

A közbeszerzés
része(i)

Az alvállalkozó neve

Az alvállalkozó székhelye

1.
2.
VAGY
b) *A 3) pontban megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozók az
ajánlattevő számára még nem ismertek.

4

10

A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését (név, székhely). A nyilatkozatot értelemszerűen közös ajánlattevőnkénti bontásban kell
megtenni.
15

* A 4 a) és 4 b) pont közül a megfelelő válasz aláhúzandó (illetve kitöltendő) vagy a nem
releváns rész törlendő.
Kelt: ……....................2017. …..................... hó…......nap
………………………….
cégszerű aláírás11

11

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt
a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.
16

5. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1) bekezdése alapján a 321/2015. Korm. rendelet
17. § (1) bekezdés szerint
Alulírott ……………….(név)
képviseletében12

a

……………………

társaság

(ajánlattevő

neve)

„Dunakeszi, Parókia építése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
ezennel felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy nem állnak fenn az ajánlattevővel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontja szerinti foglalt kizáró okok.
Kelt: ……....................2017. …..................... hó…......nap

………………………….
cégszerű aláírás13

12

A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését (név, székhely). Közös ajánlattevők esetében valamennyi ajánlattevő
vonatkozásában nyilatkozni kell.
13

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt
a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.
17

6.a. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontja szerinti kizáró ok vonatkozásában
a 321/2015. Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján
Alulírott ……………….(név)
képviseletében14

a

……………………

társaság

(ajánlattevő

neve)

„Dunakeszi, Parókia építése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbiakról nyilatkozom.
I.
1) *A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében nyilatkozom, hogy az
ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
VAGY
2) *A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében nyilatkozom, hogy az
ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.
* Az 1) és 2) pont közül a megfelelő válasz aláhúzandó vagy a nem releváns rész törlendő.
II.
Amennyiben a 2) pont került megjelölésre, tehát az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott
tőzsdén, akkor kérjük, hogy az alábbi 3) vagy 4) pontot szíveskedjenek aláhúzni
(illetve kitölteni), attól függően, hogy azok közül melyik releváns.
3) *Nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban:
pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye az alábbi:
Tényleges tulajdonos neve

Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye

VAGY
4) *Nyilatkozom, hogy a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. §
r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa.
* A 3) és 4) pont közül a megfelelő válasz aláhúzandó (illetve kitöltendő) vagy a nem
releváns rész törlendő.
Kelt: ……....................2017. …..................... hó…......nap
………………………………….
cégszerű aláírás15
14

A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését (név, székhely). Közös ajánlattevők esetében valamennyi ajánlattevő
vonatkozásában nyilatkozni kell.
15
A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt
a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.
18

6.b. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) alpontja szerinti kizáró ok vonatkozásában
a 321/2015. Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján
Alulírott ……………….(név)
képviseletében16

a

……………………

társaság

(ajánlattevő

neve)

„Dunakeszi, Parókia építése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbiakról nyilatkozom
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy ajánlattevő szervezettel szemben nem
állnak fent a Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) alpontjában foglalt kizáró okok.
Ennek alapján nyilatkozunk az alábbiak szerint, hogy
I.
Van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik, ezen jogi személy(ek) vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet(ek) az alábbia(k):
Társaság neve

Társaság adatai

Nyilatkozunk továbbá, hogy a fent megnevezett jogi személy(ek) vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet(ek)el szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc)
alpontjában hivatkozott kizáró okok nem állnak fenn.
VAGY
II.
Nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik.
Kelt: ……....................2017. …..................... hó…......nap
………………………………….
cégszerű aláírás17

16

A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának

képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését

(név,

székhely).

Közös

ajánlattevők

esetében

valamennyi

ajánlattevő

vonatkozásában nyilatkozni kell.
19

7. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a 321/2015. Korm. rendelet
17. § (2) bekezdés szerint
Alulírott
……………….(név)
képviseletében18

a

……………………

társaság

(ajánlattevő

neve)

„Dunakeszi, Parókia építése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
ezennel felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy nem veszek igénybe a szerződés
teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót.
Kelt: ……....................2017. …..................... hó…......nap

………………………….
cégszerű aláírás19

17

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt

a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.
18

A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését (név, székhely). Közös ajánlattevők esetében valamennyi ajánlattevő
vonatkozásában nyilatkozni kell.
19

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt
a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.
20

8. számú melléklet

NYILATKOZAT
a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján
Alulírott
……………….(név)
képviseletében20

a

……………………

társaság

(ajánlattevő

neve)

„Dunakeszi, Parókia építése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén az ajánlattételi felhívás 12.) pontjában
meghatározott, a jótállás igények biztosítékaként előírt jótállási biztosítékot a Kbt. 134. §
(4) bekezdése alapján a felhívásban meghatározott határidőben és a Kbt. 134. §. 6)
bekezdés a) pontjának megfelelően az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátom.

Kelt: ……....................2017. …..................... hó…......nap

………………………….
cégszerű aláírás21

20

A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését (név, székhely).
21

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt
a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.
21

9. számú melléklet
NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL

Alulírott
……………….(név)
képviseletében22

a

……………………

társaság

(ajánlattevő

neve)

„Dunakeszi, Parókia építése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén köteles vagyok - legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosításomat
kiterjeszteni a felhívásban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
Kelt: ……....................2017. …..................... hó…......nap

………………………….
cégszerű aláírás23

22

A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését (név, székhely).
23

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt
a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.
22

10. számú melléklet

N Y I L A T K O Z A T 24
kiegészítő tájékoztatásokról

Alulírott
……………….(név)
képviseletében25

a

……………………

társaság

(ajánlattevő

neve)

„Dunakeszi, Parókia építése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
nyilatkozom, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi az eljárás során
kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettem, és jelen ajánlatom elkészítése során azokat
figyelembe vettem.
VAGY

nyilatkozom, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás nem volt

Kelt: ……....................2017. …..................... hó…......nap

………………………….
cégszerű aláírás26

24

Ajánlattevő tölti ki.
A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését (név, székhely).
25

26

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt
a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.
23

11. számú melléklet
Dokumentáció átvételi elismervény
(a dokumentáció letöltését követően haladéktalanul ajánlatkérő részére megküldendő
és az ajánlat részeként csatolandó!)

Alulírott

________________________

(képviselő

_______________________________
__________________________________

neve)

mint

(cég
(cég

a(z)

elnevezése)

adószáma)

cégjegyzésre

jogosult

képviselője a(z) Hajdúdorogi Metropolitai Egyház, mint Ajánlatkérő által a „Dunakeszi,
Parókia építése” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban
n y i l a t k o z o m,
hogy az általam képviselt alábbi gazdasági szereplő az Ajánlatkérő által korlátlanul, teljes
körűen és térítésmentesen hozzáférhetővé tett közbeszerzési dokumentumokat letöltöttem,
azok olvashatóságát ezúton igazolom.
A gazdasági szereplő adatai:
Neve:
Kapcsolattartó személy neve
Címe:
Telefonszáma:
Telefaxszáma:
E-mail címe:
Kitöltve és aláírva meg kell küldeni a dr.egyed.adrienn@gmail.com e-mail címre
legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig, továbbá az ajánlatkérő részére az
Ajánlattevőnek az ajánlat részeként csatolni szükséges!

Kelt: …………………………., 2017. év ………..…….. hó ….. nap
…………………………………………
cégszerű aláírás
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3. KÖTET
KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

25

1. Előzmények
Hajdúdorogi Metropolitai Egyház, mint ajánlatkérő Magyarország Kormánya 1813/2016.
(XII.

20.)

Kormányhatározatában meghatározott

Magyarország

2016.

évi központi

költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet
20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása fejezeti kezelésű
előirányzat terhére támogatásból kívánja megvalósítani a Dunakeszi, Parókia kivitelezési
munkálatait.
Az ajánlatkérő nevében eljáró:
Dr. Egyed Adrienn Noémi felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszáma:00117
címe: 4400 Nyíregyháza, Közép u. 28. 1/7.
mobil: 20 421 1511
e-mail: dr.egyed.adrienn@gmail.com
2. A munka leírása, az ajánlattétel tárgya
Dunakeszi, Temető utca 5153/1 hrsz.-ú telken, -a meglévő Görögkatolikus templom mellett1 lakásos lakóépület és garázs építése a vonatkozó jogszabályokban és a kivitelezési
tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően.
A lakóépület nettó alapterülete: 152,70 m² (Földszint össz.: 78,40 m², Emelet összesen
74,30 m²)
Földszint:
Nappali szoba 25,73 m²
Konyha 11,05 m²
Közlekedő 3,34 m²
Folyosó 3,94 m²
Előtér 2,94 m²
Lépcsőház 6,24 m²
Fürdőszoba 2,90 m²
Háztartási helyiség 2,90 m²
Tároló h. 3,72 m²
Szoba 8,90 m²
Kamra 2,25 m²
Raktár 4,49 m²
Emelet:
Közlekedő 6,35 m²
Fürdőszoba 3,30 m²
WC, bojler + kazánház. 3,28 m²
Tároló 4,30 m²
szoba 16,70 m²
szoba 16,70 m²
szoba 11,80 m²
szoba 11,80 m²
Az épület beépített földszinti területe (beépítési terület): 111,40 m²
Az épület építménymagassága: 5,86 m
26

A garázs nettó alapterülete: kb. 40 m²
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a megvalósítás során a megvalósulási terv elkészítése
és a szükséges közműszolgáltató egyeztetések, jóváhagyások beszerzése
3. Az ajánlati ár:
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, mely az ajánlattételi felhívásban és
dokumentációban meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges.
Ajánlattevő köteles minden, a kivitelezéshez szükséges munkát szerepeltetni az ajánlatában.
Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációban megjelölt építési feladatokhoz árazatlan
költségvetést biztosít ajánlattevők részére. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a kitöltött,
tételes költségvetési kiírást a dokumentációban részletezettek szerint. Érvénytelennek
minősül az ajánlat, amely nem tartalmazza a fentiek szerinti beárazott, tételes költségvetési
kiírást, továbbá amely nem a dokumentációban meghatározottak szerint kerül benyújtásra.
4. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét az alábbiakra:
A műszaki leírásban meghatározott márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásánál
bírnak jelentőséggel.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a műszaki leírásban meghatározott esetleges
márkanevekre, típusnevekre történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történtek. Az ajánlatkérő elfogad más gyártmányú, a megjelölt
műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű árut is, ebben az
esetben azonban a megfelelést csak úgy fogadja el ajánlatkérő, ha ajánlattevő a pontos
kiváltást megadva, arra kiegészítő tájékoztatás keretében rákérdez és Ajánlatkérő
engedélyezi.
Az egyenértékűség igazolására megfelelő lehet különösen a gyártótól származó nyilatkozat
vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvány,
illetve az ajánlattevő nyilatkozata is.
A rendelkezésre bocsátott műszaki leírástól eltérő márkájú és /vagy típusú alapanyagok,
eszközök, berendezések tekintetében az ajánlattevőnek külön leírást kell készíteni, melynek
tartalmaznia kell az eredeti megnevezést és típust, a helyettesítő termék, berendezés,
eszköz megnevezését, márkanevét, típusát, valamint az egyenértékűség igazolására előírt
dokumentumot.
A nem megfelelősségből eredő károkért, az ajánlattevő tartozik felelősséggel.
Az

ajánlatkérő

felhívja

munkamennyiségek

a

csupán

figyelmet,
az

hogy

Ajánlattevők

az

ajánlattételi

tájékoztatásául

felhívásban
szolgálnak

felsorolt
a

munka
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nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő Munkák
mennyiségi kimutatásának.
Az elvégzendő munkák és a beépítendő anyagok pontos és részletes mennyiségének
meghatározása az Ajánlattevők feladata és kockázata. Sem az ajánlatadás folyamán, sem
pedig a későbbiekben a kivitelezés alatt, az Ajánlattevő, illetve a nyertes Vállalkozó
semmilyen

formában

nem

hivatkozhat

a

tájékoztató

mennyiségekkel

kapcsolatos

félreértésre.
A műszaki leírás részét képező kiviteli tervek, műszaki leírások, műszaki rajzok, és az
árazatlan költségvetés elektronikusan mellékelten csatolva.
5. Egyéb rendelkezések:
A munkaterületet a Vállalkozónak kell biztonságosan elhatárolnia, továbbá az egyéb
területek munkavégzéseit, anyag deponálásait, leesés elleni védelmét készítenie.
Ezzel kapcsolatos minden feladat, költség és felelősség a nyertes ajánlattevőt terheli.

A

sikeres

átadás-átvétel

megkezdésének

előfeltétele

a

rendszerek

dokumentált

beszabályozásának és azok üzempróbájának elvégzése. Nyertes ajánlattevőnek a
garanciális

időszak

alatt

a

szükséges

utóbeállításokat,

szabályozási

korrekciókat

díjmentesen el kell végeznie. Ajánlatkérő egy kulcsrakész, jól működő, beüzemelt, és az első
szükséges garanciális vizsgálatokat, jegyzőkönyvet is tartalmazó kivitelezést vár el a nyertes
ajánlattevőtől

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy valamennyi tervmódosítás, egyeztetés csak
megrendelői, műszaki ellenőri jóváhagyást követően véglegesíthet a nyertes ajánlattevő.
Kifejezetten felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevő feladatát képezi
minden kivitelezés közben felmerülő bármilyen tervezési, hatósági, közműszolgáltatói
egyeztetés és annak költségei is.
Nyertes ajánlattevő feladata a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett
felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása.
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4. KÖTET
SZERZŐDÉS TERVEZET
külön dokumentumként mellékelve
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