DOKUMENTÁCIÓ
"Budai Irgalmasrendi Kórház Patológia épületében található elektromos transzformátor állomás kiváltása, áthelyezése"

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

a "Budai Irgalmasrendi Kórház Patológia épületében található elektromos
transzformátor állomás kiváltása, áthelyezése"
tárgyú, a Kbt.1 98. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárásban
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A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.).
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TÁJÉKOZTATÁS
a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontja szerint

Az alábbiakban az ajánlatkérő az ajánlat összeállítása kapcsán ad meg alapvető információkat
azzal, hogy a Kbt. és az eljárásban releváns végrehajtási rendeletek, egyéb jogszabályok
ismerete elvárás az ajánlattevők felé.
A kért, és a tartalomjegyzékben megadott sorrendet kérjük, szíveskedjenek az ajánlat
összeállításakor is betartani. Az egyes dokumentumokat, nyilatkozatokat értelemszerűen, a
Kbt.-ben foglaltakkal összhangban kérjük kitölteni.
Amikor ajánlatát teljes körűen összeállította, kérjük, az egyes oldalakat (a tartalomjegyzéket
is beleértve) a csatolt dokumentumokkal együtt folyamatosan növekvő sorszámmal lássa el.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nem zártan, vagy a nem írásban benyújtott ajánlat
érvénytelennek minősül.
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A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás
A Kbt. 73. § (5) bekezdése értelmében tájékoztatásként közöljük azoknak a szervezeteknek a
nevét, amelyektől tájékoztatást kaphatnak a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés során
meg kell felelni.
A fenti előírásra tekintettel az alábbiakban megadjuk azoknak a szervezeteknek
(hatóságoknak) a nevét és elérhetőségét, amelyektől megfelelő tájékoztatást kaphatnak:
Nemzetgazdasági Minisztérium (munkabiztonság)
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Web: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
A tájékoztatással és tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása az alábbiak szerint
történik:
A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztálya Munkavédelmi
Információs Szolgálatot (MISZ) működtet:
Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80/204-292
E-mail cím: munkaved-info@ommf.gov.hu
A megyeszékhelyeken, a helyszínen a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok
Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztályai (elérhetőségeik
megtalálhatóak
a
http://www.ommf.gov.hu/index.php
honlapon
az
"Elérhetőségek/Munkavédelmi
felügyelőségek"
menüpont
alatt)
segítik
tájékoztatással és tanácsadással a munkáltatókat és a munkavállalókat, a
munkavédelmi képviselőket, továbbá az érdekképviseleteket munkavédelemmel
kapcsolatos jogaik gyakorlásában, kötelezettségeik teljesítésében.
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
Székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.
Tel.: 06-1- 477-5700
Fax: 06-1- 477-5800
Honlap: www.munka.hu
Országos Tisztifőorvosi Hivatal (munkaegészségügy)
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: 06-1/476-1100 (központi telefonszám)
e-mail:tisztifoorvos@oth.antsz.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (bányászati munkavédelem)
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95.
Tel.: 06-1/301-2900 (központi telefonszám)
Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80/204-258
E-mail cím: hivatal@mbfh.hu
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2015. április 01-től a megyei kormányhivatalokba integrálódott területi
bányakapitányságok elérhetősége és illetékességi területe megtalálható a
www.mbfh.hu honlapon az "Elérhetőség/Korábbi bányakapitányságok" menüpont
alatt.
Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
(környezetvédelem)
Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A.
Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.:675
Ügyfélszolgálat: Zöld-pont Iroda, 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. fsz. 6.
Telefon: +36 1 224 9100
E- mail cím: orszagos@zoldhatosag.hu; zoldpont@oktvf.gov.hu
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
A megyeszékhelyeken, a helyszínen a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályai (elérhetőségeik megtalálhatóak a
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/teruleti-felugyelosegek.php honlapon) adnak
tájékoztatást a gazdasági szereplőknek.
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Telefonszám: +36-1-412-9742
E-mail cím: info@szgyf.gov.hu
Honlap: www.szgyf.gov.hu
A megyeszékhelyeken a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság megyei
kirendeltségei (elérhetőségeik megtalálhatóak a www.szgyf.gov.hu honlapon) adnak
tájékoztatást a gazdasági szereplőknek.
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság
1054 Budapest, Báthory u. 10.
06-1-795-54-78
tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu
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TARTALOM/ NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

FELOLVASÓLAP

I.

KÖTET

I/1. Egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) formanyomtatványa
I/2. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésében előírt tartalommal
I/3. Nyilatkozat az elektronikus formátumban benyújtott ajánlat megegyezőségéről
I/4. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése és 65. § (7) bekezdése szerint
I/5. Nyilatkozat felelősségbiztosításról
I/6. Nyilatkozat jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról
I/7. Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról

II.

KÖTET

II/1. Nyilatkozat kizáró okokról
II/2. Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontjai, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdése
szerinti kizáró okokról
II/3. Cégokmányok
II/4. P/1 Alkalmassági követelmény igazolása
II/5. M/1 Alkalmassági követelmény igazolása

III.

KÖTET

III/1. Műszaki leírás
III/2. Vállalkozási szerződés tervezete
III/3. Árazatlan költségvetés
III/4. Értékelési módszertan
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FELOLVASÓLAP
a "Budai Irgalmasrendi Kórház Patológia épületében található elektromos
transzformátor állomás kiváltása, áthelyezése"
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

Az ajánlattevő (közös ajánlattevő2) adatai:
név (megnevezés):
székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
kapcsolattartó neve:
kapcsolattartó elérhetősége:
(telefon, e-mail)
Értékelési szempont
1. Nettó ajánlati ár3 (számmal):
nettó ....... Forint
2. Teljesítési határidő4:
....... naptári nap

Kelt……………., 2017. ….. hó … napján
….………………………………………….
(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy
meghatalmazott/meghatalmazottak aláírása)

Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőt meg kell nevezni, megjelölve a képviseletre feljogosított
közös ajánlattevőt.
3
A közbeszerzési dokumentumok részeként csatolt költségvetés F35 cellájában található összeg.
4
Legfeljebb a munkaterület átadástól számított 95 naptári nap. Az ennél hosszabb megajánlás érvénytelenséget
eredményez.
2
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I.

KÖTET

Egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) formanyomtatványa
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésében előírt tartalommal
Nyilatkozat az elektronikus formátumban benyújtott ajánlat megegyezőségéről
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése és 65. § (7) bekezdése szerint
Nyilatkozat felelősségbiztosításról
Nyilatkozat jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról
Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot az
ajánlattevőnek, illetve közös ajánlattétel esetében valamennyi közös ajánlattevőnek, illetve az
alkalmasság igazolásába bevont valamennyi alvállalkozónak külön-külön kell kitöltenie és
becsatolnia.
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I/1. DOKUMENTUM
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványának kitöltési útmutatója

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumot
(a továbbiakban: ESPD) az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak megfelelően kell kitölteni.
Az ajánlatkérő segítségként az ESPD formanyomtatványában zöld szövegkiemelő színnel
jelölte az ajánlattevők által kitöltendő szövegrészeket, valamint áthúzással azon részeket,
amelyeket nem kell kitölteni.
Nyilatkozattétel:
- kizáró okok vonatkozásában: "III. rész: Kizárási okok";
- alkalmassági követelmények vonatkozásában: "IV. rész: Kiválasztási szempontok".
A nyilatkozatok megtétele során felhasználható elektronikusan, ingyenesen elérhető
nyilvántartások:
-

Nemzeti Adó- és Vámhivatal http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal http://www.kozrend.hu/
Közbeszerzési Hatóság http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltott-ajanlattevok/
Közbeszerzési Hatóság http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kizart-ajanlattevok-hamis-adatszolgaltatas/
NGM Munkafelügyeleti Főosztály http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/
Igazságügyi Minisztérium www.e-cegjegyzek.hu
Gazdasági Versenyhivatal http://www.gvh.hu/szakmai_felhasznaloknak/kozbeszerzesi_kartellek
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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 ESPD-szolgáltatást5 használták az egységes
európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett
vonatkozó hirdetmény6 hivatkozási adatai:
A
Hivatalos
Lap
S
sorozatának
száma
[],
dátum
[],
[]
oldal,
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
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 ESPDszolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és
kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.
A beszerző azonosítása7
Válasz:
Név:

Betegápoló Irgalmasrend

Melyik beszerzést érinti?

Válasz:

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid
ismertetése8:

"Budai Irgalmasrendi Kórház Patológia
épületében
található
elektromos
transzformátor
állomás
kiváltása,
áthelyezése"

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási
szám (adott esetben)9:
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb
információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

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.
6
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
7
A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés
esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét.
8
Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját.
9
Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját.
5
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II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk
A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Azonosítás:

Válasz:

Név:
Héaazonosító
esetben:

[ ]
szám

(uniós

adószám),

adott [ ]

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

[……]

Kapcsolattartó személy vagy személyek10:

[……]

Telefon:

[……]

E-mail cím:

[……]

Internetcím (adott esetben):

[……]

Általános információ:

Válasz:

A gazdasági szereplő
középvállalkozás11?

mikro-,

kis-

vagy [] Igen [] Nem

Csak ha a közbeszerzés fenntartott12: A
gazdasági szereplő védett műhely, szociális
vállalkozás13 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

[] Igen [] Nem

[…]

[….]

Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges.
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.
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.
12
Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját.
13
Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai
beilleszkedése.
10
11
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kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak.
Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az [] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható
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 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:
c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken
a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben
a hivatalos jegyzékben elért minősítést14:
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:
A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt
a közbeszerzési eljárásban?15

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

d) [] Igen [] Nem

e) [] Igen [] Nem

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

Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum

14
15

A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek.
Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként.
11
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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:

a:) [……]

b): [……]

c): [……]

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 kiválasztási
[ ]Igen [ ]Nem
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 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.
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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 is16.
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:
Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés
bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek?

Válasz:

[ ]Igen [ ]Nem
Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, 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.

16

Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont.
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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 részvétel17;

2.

Korrupció18;

3.

Csalás19;

4.

Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény20;

5.

Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása21;

6.

Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái22

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében 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,24 adja meg a
következő információkat:
a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. pontok
közül melyik érintett, valamint az ítélet okát
(okait),

Válasz:

[] 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):
[……][……][……][……]23

a) Dátum:[ ], pont(ok): [ ], ok(ok):[ ]
b) [……]

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.
18
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
ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott
korrupciót is.
19
Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C
316., 1995.11.27., 48. o.)
20
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.
21
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.
22
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.
23
Kérjük, szükség szerint ismételje.
24
Kérjük, szükség szerint ismételje.
17

14

DOKUMENTÁCIÓ
"Budai Irgalmasrendi Kórház Patológia épületében található elektromos transzformátor állomás kiváltása, áthelyezése"

b) Határozza meg az elítélt személyét [ ];
c) Amennyiben az ítélet közvetlenül
megállapítja:

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő
olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási
okok ellenére igazolják megbízhatóságát26
(öntisztázás)?
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket27:

c) A kizárási időszak hossza [……] és az érintett
pont(ok) [ ]
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság
vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai): [……][……][……][……]25
[] Igen [] Nem

[……]

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ
KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK

Adó vagy társadalombiztosítási járulék
fizetése:
Teljesítette-e a gazdasági szereplő 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:

Válasz:
[] Igen [] Nem

Adók

Társadalombiztosítási
hozzájárulás

a) [……]
b) [……]

a) [……]
b) [……]

c1) [] Igen [] Nem

c1) [] Igen [] Nem

és –

[] –

–

Ez a határozat
kötelező?

–

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

[……]

–

[……]

–

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

[……]

–

[……]

jogerős

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

[] Igen
Nem

[] Igen
Nem

c2) [ …]

c2) [ …]

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

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

[]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a

Kérjük, szükség szerint ismételje.
A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban.
27
Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a
magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.
25
26
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befizetésére vonatkozó dokumentáció
elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a
következő információkat:

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 28
[……][……][……]

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI
29

KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK

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
környezetvédelmi, a szociális és a munkajog
30
intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére
terén ?
igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket: [……]
[] Igen [] Nem
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 van31, vagy
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette?
Ha igen:

–

Kérjük, részletezze:

–

Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek
miatt mégis képes lesz az alkalmazandó
nemzeti
szabályokat
és
üzletfolytonossági
intézkedéseket
figyelembe
véve
a
szerződés
teljesítésére32.

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

–

[……]

[……]

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

Kérjük, szükség szerint ismételje.
Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését.
30
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
31
Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.
32
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.
28
29
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Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai
kötelességszegést33?
Ha igen, kérjük, részletezze:

Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny
torzítását célzó megállapodást más gazdasági
szereplőkkel?
Ha igen, kérjük, részletezze:

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek
bármilyen összeférhetetlenségről34 a
közbeszerzési eljárásban való részvételéből
fakadóan?
Ha igen, kérjük, részletezze:
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:
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:

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

[] Igen [] Nem,
[……]
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
intézkedéseket?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket:
[……]
[] Igen [] Nem
[…]
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
intézkedéseket?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket: [……]
[] Igen [] Nem
[…]

[] Igen [] Nem

[…]

[] Igen [] Nem

[…]
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
intézkedéseket?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket: [……]
[] Igen [] Nem

Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
meghatározásait.
34
A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek
szerint.
33
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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.
D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ
TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK

Tisztán nemzeti kizárási okok
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:
Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok
fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő
öntisztázási intézkedéseket?
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket:

35

Válasz:
[] Igen [] Nem
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……]35

[] Igen [] Nem
[……]

Kérjük, szükség szerint ismételje.
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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 JELZÉSE36
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 teljesítése Válasz:
Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak:
[] 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 szakmai tevékenység végzésére
Válasz:
1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti
[…]
tagállamának vonatkozó szakmai vagy
cégnyilvántartásába37:
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
elérhető, kérjük, adja meg a következő
[……][……][……]
információkat:
2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló
[] Igen [] Nem
szerződéseknél:
A gazdasági szereplőnek meghatározott
engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy
Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és
meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie
jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e
ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési
ezzel: [ …] [] Igen [] Nem
helye szerinti országban az adott szolgáltatást
nyújthassa?
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
elérhető, kérjük, adja meg a következő
[……][……][……]
információkat:
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:
Amennyiben nem egyedül felel meg az alkalmassági feltételeknek, hanem közös ajánlattevőként, vagy
kapacitást biztosító szervezet segítségével, akkor kérjük, hogy itt ne jelölje se a "nem", se az "igen"
választ, hanem hagyja őket üresen, és a IV. rész B [1a) és 3) pont - P/1] és C [9) pont - M/1] pontjait töltse
ki értelemszerűen.
37
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.
36
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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 következő38 ():
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
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 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 következő39:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
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 mutatók40 tekintetében a gazdasági
szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k)
tényleges értéke(i) a következő(k):
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási
összege a következő:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi
követelmények tekintetében, amelyeket a
38
39
40
41
42

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
(évek száma, átlagos árbevétel):
[……],[……][…]pénznem
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……]
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem

(évek száma, átlagos árbevétel):
[……],[……][…]pénznem
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……]
[……]

(az előírt mutató azonosítása – x és y41 aránya - és
az érték):
[……], [……]42
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):

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

[……][……][……]
[……]

Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.
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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vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági
szereplő 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
Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó
közbeszerzési szerződések esetében:
hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
A referencia-időszak folyamán43 a gazdasági
határozzák meg): […]
szereplő a meghatározott típusú munkákból a
Munkák: […...]
következőket végezte:
Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
és eredményére vonatkozó dokumentáció
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük,
[……][……][……]
adja meg a következő információkat:
1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra M/1.1 Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó
irányuló közbeszerzési szerződések esetében:
hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
A referencia-időszak folyamán44 a gazdasági
határozzák meg): […]
szereplő a meghatározott típusokon belül a
Leírás
összegek dátumok megrendelők
következő főbb szállításokat végezte, vagy a
következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A
M/1.2 Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó
lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az
hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
összegeket, a dátumokat és a közületi vagy
határozzák meg): […]
magánmegrendelőket45:
Leírás
összegek dátumok megrendelők
2) A gazdasági szereplő a következő
szakembereket vagy műszaki szervezeteket46
veheti igénybe, különös tekintettel a minőségellenőrzésért felelős szakemberekre vagy
szervezetekre:
Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési
szerződések esetében a gazdasági szereplő a
következő szakembereket vagy műszaki
szervezeteket veheti igénybe a munka

[……]

[……]

Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi
tapasztalatot.
44
Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél
régebbi tapasztalatot.
45
Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig
a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében.
46
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.
43
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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 ellátásiláncirányítási és ellenőrzési rendszereket tudja
alkalmazni a szerződés teljesítése során:
5) Összetett leszállítandó termékek vagy
teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli
esetben – különleges célra szolgáló termékek
vagy szolgáltatások esetében:
A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési
vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben
szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és
kutatási eszközökre és minőségellenőrzési
intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok47
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:
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:

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 48kíván esetleg
harmadik féllel szerződést kötni:
11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési
szerződés esetében:
A gazdasági szereplő szállítani fogja a
leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat,
leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell

[……]

[……]

[] Igen [] Nem

a) [……]

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

[……]

[] 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.
48
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.
47
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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 olyan,
[] Igen [] Nem
független testület által kiállított 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 (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
eszközök bocsáthatók rendelkezésre a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
minőségbiztosítási rendszert illetően:
[……][……][……]
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan,
[] Igen [] Nem
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
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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):
[……][……][……]

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:
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:
[] Igen [] Nem50
Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb
igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel
mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő
rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal:
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
valamelyike elektronikus formában rendelkezésre [……][……][……]51
áll49, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg a
következő információkat:

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 iratokhoz52, vagy
Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz.
Kérjük, szükség szerint ismételje.
51
Kérjük, szükség szerint ismételje.
52
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
49
50
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53

b) Legkésőbb 2018. április 18-án az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció.
Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a Betegápoló Irgalmasrend hozzáférjen a jelen
egységes európai közbeszerzési dokumentumban a "Budai Irgalmasrendi Kórház Patológia
épületében található elektromos transzformátor állomás kiváltása, áthelyezése" tárgyú
eljárás céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.

Kelt……………., 2017. ….. hó … napján
….………………………………………….
(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy
meghatalmazott/meghatalmazottak aláírása)

közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó

jóváhagyást.
53

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

függően.
25

DOKUMENTÁCIÓ
"Budai Irgalmasrendi Kórház Patológia épületében található elektromos transzformátor állomás kiváltása, áthelyezése"

I/2. DOKUMENTUM

NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdésében előírt tartalommal

Alulírott ... << ajánlattevő képviselőjének neve >> ..., mint a(z) ... << ajánlattevő neve >> ...
(...

<<

ajánlattevő

székhelye

>>

...)

kötelezettségvállalásra

jogosultja/jogosultjai

kijelentem/kijelentjük, hogy a "Budai Irgalmasrendi Kórház Patológia épületében
található elektromos transzformátor állomás kiváltása, áthelyezése" tárgyú közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívásában, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentációban, továbbá az
ajánlattevők által feltett kérdésekre kapott válaszokban meghatározott követelményeket
megismertük, és azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk.
Egyúttal nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy kötelezettséget vállalunk a szerződés megkötésére,
valamint az abban foglaltak teljesítésére az ajánlatban megadott ellenszolgáltatásért, a
tárgyalásokat követően beálló ajánlati kötöttségnek megfelelően.
Kelt……………., 2017. ….. hó … napján

….………………………………………….
(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy
meghatalmazott/meghatalmazottak aláírása)
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I/3. DOKUMENTUM

NYILATKOZAT
az elektronikus formátumban benyújtott ajánlat megegyezőségéről

Alulírott ... << ajánlattevő képviselőjének neve >> ..., mint a(z) ... << ajánlattevő neve >> ...
(... << ajánlattevő székhelye >> ...) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a "Budai
Irgalmasrendi Kórház Patológia épületében található elektromos transzformátor
állomás kiváltása, áthelyezése" tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem/kijelentjük, hogy
az ajánlatunk elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható
*.pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal teljes mértékben megegyezik.

Kelt……………., 2017. ….. hó … napján

….………………………………………….
(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy
meghatalmazott/meghatalmazottak aláírása)
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I/4. DOKUMENTUM
NYILATKOZAT
Alulírott ... << ajánlattevő képviselőjének neve >> ..., mint a(z) ... << ajánlattevő neve >> ...
(... << ajánlattevő székhelye >> ...) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a "Budai
Irgalmasrendi Kórház Patológia épületében található elektromos transzformátor
állomás kiváltása, áthelyezése" tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom/nyilatkozunk,
hogy:
1. a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján, az általam képviselt ajánlattevő
- a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak54 minősül VAGY
- nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya
alá55
2. az alkalmasság igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az ajánlattevő
igénybe vesz / nem vesz igénybe56
kapacitást biztosító szervezetet.
’Igénybe vesz’ válasz esetén az eljárást megindító felhívás azon pontjának megjelölése,
amelynek más szervezet/személy kapacitására támaszkodva kívánunk megfelelni: ...…….
A kapacitást biztosító szervezet vagy személy megnevezése:
név:
cím:
cégjegyzékszám/
egyéni
vállalkozói
nyilvántartási
szám:
adószám:
3. A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján, nyertességünk esetén a teljesítésbe alvállalkozókat:
A) nem kívánunk igénybe venni57
B) igénybe kíván venni az alábbi az alábbiak szerint:
54

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény meghatározása szerint.
Megfelelő aláhúzandó.
56
A megfelelő aláhúzandó, és amennyiben igénybe vesz, csatolni kell az ajánlathoz a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti
iratokat, különösen a szervezet szerződéses, vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot.
57
A megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem megfelelő törlendő, illetve a táblázat kitöltendő (adott esetben).
55
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a közbeszerzésnek az a része (részei),
amelynek teljesítéséhez alvállalkozót
kívánunk igénybe venni

az ezen részek tekintetében
igénybe venni kívánt és az ajánlat
benyújtásakor már ismert
alvállalkozó(k) megnevezése

A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján nyilatkozom/nyilatkozunk továbbá, hogy az alvállalkozói
teljesítés összesített aránya nem haladja meg a szerződés értékének 65 %-át.

Kelt……………., 2017. ….. hó … napján
….………………………………………….
(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy
meghatalmazott/meghatalmazottak aláírása)
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I/5. DOKUMENTUM

NYILATKOZAT
a biztosíték rendelkezésre bocsátásáról
Alulírott ... << ajánlattevő képviselőjének neve >> ..., mint a(z) ... << ajánlattevő neve
>> ... (... << ajánlattevő székhelye >> ...) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a
"Budai

Irgalmasrendi

Kórház

Patológia

épületében

található

elektromos

transzformátor állomás kiváltása, áthelyezése" tárgyú közbeszerzési eljárásban
kijelentem/kijelentjük, hogy az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő
összegű hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot a Kbt.
134. § (4) bekezdése szerint a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjakor (műszaki
átadás-átvételi eljárás lezárásakor) rendelkezésre bocsátjuk.

Kelt……………., 2017. ….. hó … napján

….………………………………………….
(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy
meghatalmazott/meghatalmazottak aláírása)
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I/6. DOKUMENTUM

NYILATKOZAT
felelősségbiztosításról

Alulírott ... << ajánlattevő képviselőjének neve >> ..., mint a(z) ... << ajánlattevő neve >> ...
(...

<<

ajánlattevő

székhelye

>>

...)

kötelezettségvállalásra

jogosultja/jogosultjai

kijelentem/kijelentjük a "Budai Irgalmasrendi Kórház Patológia épületében található
elektromos transzformátor állomás kiváltása, áthelyezése" tárgyú közbeszerzési
eljárásban hogy nyertességünk esetén a közbeszerzés tárgyára kiterjedő, legalább 5 millió
Ft/káresemény és 15 millió Ft/év biztosítási értékű szakmai felelősségbiztosítási szerződést
fogunk kötni vagy ilyen szerződésünket kiterjesztjük/fenntartjuk.

Kelt……………., 2017. ….. hó … napján

….………………………………………….
(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy
meghatalmazott/meghatalmazottak aláírása)
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I/7. DOKUMENTUM

NYILATKOZAT
változásbejegyzési eljárásról
Alulírott ... << ajánlattevő képviselőjének neve >> ..., mint a(z) ... << ajánlattevő neve >> ...
(... << ajánlattevő székhelye >> ...) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a "Budai
Irgalmasrendi Kórház Patológia épületében található elektromos transzformátor
állomás kiváltása, áthelyezése" tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom/nyilatkozunk,
hogy:

1. cégünk esetében változásbejegyzési eljárás van folyamatban, és a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást ajánlatunkhoz csatoljuk.
2. cégünk esetében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban58.

Kelt……………., 2017. ….. hó … napján
….………………………………………….
(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy
meghatalmazott/meghatalmazottak aláírása)

A megfelelő aláhúzandó, és az 1. pont esetében jelen nyilatkozat után csatolni kell az ajánlathoz a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
58
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II.

KÖTET

A Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatok alátámasztására szolgáló igazolások,
nyilatkozatok, egyéb dokumentumok

Az ajánlatkérő segítségképpen közreadja a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban
foglaltak alátámasztására szolgáló iratmintákat, amelyeket a Kbt. 69. § (4) bekezdés
alkalmazásával vizsgál. Kérjük, hogy a dokumentumok közreadott sorrendjét benyújtásukkor
lehetőség szerint betartani szíveskedjenek.
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II/1. DOKUMENTUM
NYILATKOZAT59
kizáró okokról
Alulírott ... << ajánlattevő képviselőjének neve >> ..., mint a(z) ... << ajánlattevő neve >>
... (... << ajánlattevő székhelye >> ...) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a
Betegápoló Irgalmasrend, mint ajánlatkérő által indított "Budai Irgalmasrendi Kórház
Patológia épületében található elektromos transzformátor állomás kiváltása,
áthelyezése" tárgyú közbeszerzési eljárásban, büntetőjogi felelősségem/felelősségünk teljes
tudatában akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy:
Az általam/általunk képviselt cégre, mint ajánlattevőre nem állnak fenn a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok, és nem
veszünk igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá tartozó kapacitás nyújtó szervezetet,
alvállalkozót. A kizáró okok igazolására:
1.1. a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának kapcsán60
( ) külön igazolás becsatolása nem szükséges, mivel szerepelünk az Art.61 szerinti
köztartozásmentes adózói adatbázisban, az ESPD-ben tett nyilatkozatnak megfelelően,
vagy:
( ) jelen nyilatkozat mellékleteként csatoljuk a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § b)
pontjának megfelelően az illetékes adó- és vámhivatal igazolását, vagy az Art. szerinti
együttes adóigazolást,
1.2. A Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontja kapcsán62
(
) külön igazolás becsatolása nem szükséges, mivel az ajánlatkérő a céginformációs
szolgálattól ingyenesen, elektronikusan hozzáfér a jelen eljárást megindító felhívás feladását
megelőző 60 napnál nem régebbi cégadatokhoz,
vagy:
( ) jelen nyilatkozat mellékleteként csatoljuk a jelen eljárást megindító felhívás feladását
megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatot, vagy cégnek nem minősülő ajánlattevő
esetében, vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más
hatóság is jogosult a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § c) pontja szerint a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 8. § c) pontja szerint közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által
hitelesített nyilatkozatot .
1.3. A Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja kapcsán64
( ) külön igazolás becsatolása nem szükséges, mivel az ajánlatkérő a céginformációs szolgálattól
ingyenesen, elektronikusan hozzáfér a cégadatokhoz,
Közös ajánlattétel esetében ajánlattevőnként kérjük benyújtani!
A megfelelő szakaszt kérjük megjelölni, és szükség szerint a NAV igazolást becsatolni.
61
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.).
62
A megfelelő szakaszt kérjük megjelölni, és szükség szerint a kért dokumentumokat becsatolni.
59
60
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vagy:
( ) jelen nyilatkozat mellékleteként csatoljuk a hatályos adatokat tartalmazó cégkivonatot, vagy
cégnek nem minősülő ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § d) pontja szerint
közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot.

1.4. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjai kapcsán
(
) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy cégünk olyan társaságnak minősül, amelyet
szabályozott tőzsdén jegyeznek
vagy:
( ) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy cégünk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott
tőzsdén nem jegyeznek, és egyúttal nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy cégünk tekintetében a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.
évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rd) alpontjai szerint definiált valamennyi tényleges
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot
ajánlatunkhoz csatolom/csatoljuk63 az alábbiak szerint:
Nyilatkozat a Kbt. 62. Cégünk vonatkozásában a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)§ (1) bekezdés k) pont rd) alpontjai szerinti tényleges tulajdonosok definiálhatóak:
kb) alpont tekintetében:
( ) IGEN, az alábbiak szerint:
név: ( )
állandó lakhely: ( )
( ) NEM, nincs a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rd)
alpontja szerint definiálható tényleges tulajdonos.
Nyilatkozat a Kbt. 62. Cégünk vonatkozásában olyan jogi személy vagy személyes joga
§ (1) bekezdés k) pont szerint jogképes szervezet, amely vállalkozásunkban közvetetten vagy
kc) alpont tekintetében: közvetlenül több mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal
rendelkezik:
( ) NINCS
( ) VAN, az alábbiak szerint:
cégnév: ( )
székhely: ( )
Fenti jogi személy/személyes joga szerint jogképes szervezet
vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában
hivatkozott kizáró feltételek NEM állnak fenn.

Kelt……………., 2017. ….. hó … napján
….………………………………………….
(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy
meghatalmazott/meghatalmazottak aláírása)
63 A táblázat szükség esetén bővíthető.
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II/2. DOKUMENTUM

NYILATKOZAT64
a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontjai, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti
kizáró okokról65

Alulírott ... << ajánlattevő képviselőjének neve >> ..., mint a(z) ... << ajánlattevő neve >>
...

(...

<<

ajánlattevő

székhelye

>>

...)

ajánlattevő

kötelezettségvállalásra

jogosultja/jogosultjai a Betegápoló Irgalmasrend, mint ajánlatkérő által indított "Budai
Irgalmasrendi Kórház Patológia épületében található elektromos transzformátor
állomás

kiváltása,

áthelyezése"

felelősségem/felelősségünk

teljes

tárgyú

tudatában

közbeszerzési
akként

eljárásban,

büntetőjogi

nyilatkozom/nyilatkozunk,

hogy

cégünkkel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontjában, valamint a
Kbt. 62. § (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok.

Kelt……………., 2017. ….. hó … napján
….………………………………………….
(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy
meghatalmazott/meghatalmazottak aláírása)

Közös ajánlattétel esetében ajánlattevőnként kérjük benyújtani!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdése a) és e), továbbá a (2) bekezdésben meghatározott
kizáró okok vonatkozásában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.
§ a) pontja alapján közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot kell
benyújtani!
64
65
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II/3. DOKUMENTUM

Cégokmányok

A cégokmányokat az alábbiaknak megfelelően kell külön-külön csatolni az ajánlatban:
-

az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló
cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, aláírás-mintái vagy
ezzel egyenértékű irat;

-

amennyiben az aláíró cégjegyzésre nem jogosult, csatolandó a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 196. § (1) bekezdése szerinti teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, amely a
meghatalmazott aláírását is tartalmazza;

-

a felhívás feladását megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű
másolata (Amennyiben az ajánlatkérő által kért cégkivonat a céginformációs
szolgálat honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhető és az ott fellelhető
adatok 60 napnál nem régebbiek, a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható cégkivonat csatolása az ajánlatban nem szükséges, azonban erre
a körülményre az ajánlatban utalni kell.).
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II/4. DOKUMENTUM
P/1 ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY IGAZOLÁSA
NYILATKOZAT

az előző 3 lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele
évenkénti bontásban
Alulírott ... << ajánlattevő képviselőjének neve >> ..., mint a(z) ... << ajánlattevő neve >> ...
(... << ajánlattevő székhelye >> ...) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a "Budai
Irgalmasrendi Kórház Patológia épületében található elektromos transzformátor
állomás kiváltása, áthelyezése" tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem/kijelentjük, hogy
cégünk teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az alábbiak szerint alakult:

Év

Üzleti év időszaka66
(-tól/-ig, év, hónap, nap)

Teljes - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevétel
(Ft-ban)

1. üzleti év
2. üzleti év
3. üzleti év
Összesen
Kelt……………., 2017. ….. hó … napján
….………………………………………….
(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy
meghatalmazott/meghatalmazottak aláírása)

66 Az ajánlatkérő üzleti év alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 11. § figyelembevételével
meghatározott üzleti évet érti.
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II/5. DOKUMENTUM

M/1 ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY IGAZOLÁSA

Kérjük csatolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés h) pontja alapján a
teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség
leírását, a forgalmi engedélyeket, valamint a rendelkezésre állást alátámasztó
dokumentumokat (pl.: bérleti szerződés).
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III. KÖTET

A jelen kötet az ajánlattételt elősegítő egyéb dokumentumokat tartalmazza,
amelyeket az ajánlat részeként nem kell becsatolni.
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III/1. DOKUMENTUM
MŰSZAKI LEÍRÁS
Előzmények:
2017. január 3-án felkérés érkezett a Budai Irgalmasrend meghatalmazása alapján a Patológia
bontását végző vállalkozótól az ELMŰ Hálózati Kft.-hez melyben tájékoztatták a szolgáltatót
a "Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórháza komplex felújítási munkái"
kezdetéről, mely részeként a bontási munkálatok előkészítésekor a Patológia épületének
helyszíni bejárása során tapasztalt épületszerkezeti elváltozások okán egy független
tartószerkezeti szakértő az épületet megvizsgálta. A vizsgálatról készült tartószerkezeti
szakvélemény csatolásra került.
A közvetlen életveszély kialakulásának elkerülésének érdekében a szakvéleményben leírtak
alapján a Rend elrendelte az épület azonnali kiürítését és a bontását.
Tájékoztatás szerint a bontásra felkért kivitelező a munkákat megkezdte, 2016. december 28án a bontási területet átvette, az épület kiürítése 2017. január 3-án megkezdődött.
A bontás előkészítése során, az épület elbontásának megkezdése előtt vállalkozó megkezdte
az egyeztetést az ELMŰ szakértőivel az ELMŰ tulajdonában álló 41664/10 jelű
transzormátor állomás esetleges megvédéséről vagy kiváltásáról, áthelyezéséről.
A közműbekötések megszüntetésének műszaki és jogi előkészítése során többszöri egyeztetés
történt, felek kialakították az épületben található transzformátorállomás áthelyezéséről és
kiváltásáról a megvalósítandó műszaki megoldást, mivel épületbontás közben a helyiséget és
a transzformátor állomást megvédeni nem lehetséges. Ezt támasztja alá a független
tartószerkezeti szakértő anyaga valamint a felkért villamosmérnöki, tervezői, műszaki ellenőri
szakvélemény is.
Az ELMŰ illetékesei felszólították a Rendet és a vállalkozót, hogy, mivel nem látják
biztosítottnak a szóban forgó transzformátor állomás biztonságos üzemeltetésének feltételeit,
mely nem kizárólagosan csak a Rend által üzemeltetett kórház villamos ellátását biztosítja,
hanem a környező lakóépületek közvetlen lakossági és közületi ellátásáért is felel, valamit
kiemelt feladatuk a tulajdonukban lévő eszközök állagmegóvása is és ebbéli feladatukat
jogszabály alapján kell, hogy végezzék, ezért az effektív épületbontáshoz nem járultak hozzá,
a transzformátor állomás áthelyezéséig megtiltották azt.
Munkafolyamat:
A "Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórháza komplex felújítási munkáihoz"
tartozó, a Patológia épülete bontását megelőző transzformátorállomás és kapcsolóhelyiség
kiváltásának felmérése és a kiváltás kivitelezése.
2017. január 10-i bejárás során, az ELMŰ illetékes kollégáival együtt megállapítást nyert,
hogy a bontandó épület alatt található egy 630kVA-es, kommunális transzformátorállomás
mely mind a kórház épületét mind pedig a környező épületeket, üzleteket és BKV
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fogyasztókat lát el. Ezen tények alapján a bontás azonnali beszüntetését kérelmezte az ELMŰ
Hálózati Kft.
A további kivitelezések érdekében, és az új épület energiaellátásához ezért a meglévő
transzformátor bontása és egy új 1000kVA kapacitás, BHTR transzformátor állomás
telepítése szükséges.
Megállapítást nyert továbbá, hogy az új betonházas transzformátor ház telepítési helyét az
Irgalmasrend területén, az Árpád Fejedelem útja és Vidra utca sarkára kell telepíteni.
Elvégezendő munkafolyamatok időrendben:
Transzformátor állomás alapzat elkészítése.
Ideiglenes 630kVA-es konténer transzformátorállomás telepítése Árpád fejedelem-Vidra utca
sarkára,
- ideiglenes konténer állomás:
2 vonali 1 transzformátor leágazású 10kV-os oldal, 630kVA-es transzformátor
(olajszigetelésű), 14 db 400-es biztosítóval rendelkező áramkör.
Meglévő és megmaradó fogyasztók (14db) méretlen elektromos kábeleinek átforgatása,
toldása az új csatlakozási pontokhoz.
A kórház épületének elektromos mért, NAYY-J 4x240 mm2 Al kábeleinek ideiglenes
fektetése (2x3x200A, 1x3x315A), mechanikai védelemmel ellátott tartószerkezetre, pincei
szinten megmaradó kábelekre rákötés.
A kórház 0,4kV elosztóhelységébe fázisjavító berendezés leágazásának kialakítása.
Meglévő fázisjavító berendezés bontása, új helyre telepítése, bekötése, beüzemelése.
Telepítendő transzformátor oldali rákötések és toldások elkészítése NAYXSF2Y
3x1x240mm2 6/10 kV-os Al kábel és TRAY 3x1x120-240 6/10 kV-os egyenes kötéssel.
A fogyasztó oldali kábelek toldásai NAYY-J 4x240 mm2 Al, NAYY-J 4x95 mm2 Al
kábelekkel történik.
Az ELMŰ és a Rend kérésére a transzformátorhoz telepíteni kell a kórház EP 630 áramváltós
mérését.
Meglévő transzformátorállomás (Vidra utca felől) és mellette elhelyezett elektromos helység
bontása.
Vidra utcai fronton járda és burkolati bontás és feltárás, majd teljes körű helyreállítás, illetve a
munkálatokhoz tartozó dokumentáció elkészítése, valamint az engedélyeztetés ügyintézése.
- végleges betonházas transzformátor állomás:
2 vonali 1 transzformátor 1 megszakítós (2 MVA) 10kV-os oldal, 1000kVA-es
olajszigetelésű transzformátor (csökkentett veszteségű), 12 db 400A-es biztosítóval
rendelkező secunder áramkör.
Összefoglalás:
Az egyedi specifikációval rendelkező, külön tervezés-előkészítést és kivitelezést igénylő
BHTR transzformátorállomás gyártási ideje 2-3 hónap, erre az időszakra ideiglenes mobil
konténeres transzformátorállomás telepítése (bérleti komstrukcióban), majd bontása, valamint
az új legyártott BHTR állomás beüzemelése.
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Meglévő transzformátor bontási tervének elkészítése, az ideiglenes transzformátor építési
tervének elkészítése annak a bontása, és a végleges betonházas transzformátor tervének
elkészítése, utólagos vezetékjogi engedély lefolytatása.
Mivel a transzformátor áthelyezéssel adódó feladatok komplexen összefüggenek, mind
ELMŰ, mind pedig fogyasztói oldalról, ezért kivitelezőnek a teljes elektromos munkálatokat
és hozzájuk tartozó föld, burkolati munkákat, illetve azok megfelelő dokumentálását is el kell
végezni.
A fent leírt munkálatok elvégzésére adott műszaki és jogi megoldást egy helyszíni bejárás
alkalmával egyeztetésre és elfogadásra került az ELMŰ illetékes szakembereivel. Az általuk
javasolt kivitelezés megfelel a hatályban lévő rendeleteknek, szabványoknak és ELMŰ
előírásoknak.
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III/2. DOKUMENTUM
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
TERVEZETE
amely létrejött egyrészről a
Betegápoló Irgalmasrend (a továbbiakban: Megrendelő)
székhely:
adószám:
bankszámlaszám:
képviseli:

1023 Budapest, Frankel Leó út 54.
19026301-2-41
10300002-10374407-49020010
P. Kozma Imre OH

másrészről a
……. (a továbbiakban: Vállalkozó)
székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
bankszámlaszám:
képviseli:
- a továbbiakban együtt: Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
I. Előzmények
I.1. Felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény67 98. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti hirdetmény
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le "Budai Irgalmasrendi Kórház
Patológia épületében található elektromos transzformátor állomás kiváltása,
áthelyezése" tárgyban, mely eljárásban Vállalkozót hirdette ki nyertesnekaz alábbi értékelési
szempontok alapján:
-

nettó ajánlati ár - nettó Forint;
teljesítési határidő - naptári nap

I.2. Vállalkozó a szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy az aláírást követően
ő viseli annak jogkövetkezményét, amely a közbeszerzési eljárás során keletkezett
dokumentációkban (ide értve különösen, de nem kizárólagosan a közbeszerzési
dokumentációt, a kiegészítő tájékoztatást, a műszaki leírást) meghatározott követelmények
olyan hiányosságából, hibájából adódik, melyet neki a tőle elvárható szakmai gondosság
mellett észlelnie kellett volna, de a szerződés megkötését megelőzően nem jelzett. Vállalkozó
kötelezettséget vállal a teljesítés teljességéért és hiánytalanságáért, ide értve azon elemeket is,
amelyek a szerződésszerű teljesítés vonatkozásában a szerződés megkötésével záruló
beszerzési eljárásban, illetve szerződésben és a szerződésben hivatkozott egyéb
67

A továbbiakban: Kbt.
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dokumentumokban előírásra nem kerültek, viszont a szakmai szokások szerint hozzátartoznak
a szerződés teljes körű teljesítéséhez.
I.3. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, a közbeszerzési
eljárás során keletkezett dokumentációkban (ide értve különösen, de nem kizárólagosan a
közbeszerzési dokumentációt, a kiegészítő tájékoztatást, a műszaki leírást) ismertetett
információkat, továbbá a teljesítéshez kapcsolódó körülményeket teljes körűen megismerte,
azt a feladat szerződésszerű teljesítéséhez, megalapozott ajánlata megtételéhez szükséges
mértékben, eredményfelelőssége tudatában megvizsgálta. Bármilyen mulasztás, amelyet
Vállalkozó követ el amiatt, hogy a közbeszerzési eljárás során, a szerződéskötést megelőzően
vagy azt követően nem szerzett kellő információt olyan ügyekről, amelyek befolyásolhatják
vállalt tevékenysége ellátását, nem menti fel őt azok alól a kockázatok, kötelezettségek és
felelősségek alól, amelyek a szerződés szerint rá hárulnak a szerződés tárgyának
megvalósítása során.
I.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a követelményeket a szerződés tárgyának megvalósításában
jártas, szakcégtől elvárható gondossággal tanulmányozta, és a szerződést ezek ismeretében
köti meg.
I.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény68, valamint egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az
irányadók. E szerződés elválaszthatatlan részét képezi Vállalkozó ajánlata, valamint a
közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentációk. A közbeszerzési eljárás során
keletkezett dokumentációkban, továbbá az ajánlatban meghatározott műszaki, szakmai
tartalom egymást kölcsönösen kiegészíti és magyarázza. Amennyiben a közbeszerzési eljárás
során keletkezett dokumentációk, továbbá az ajánlatban meghatározott műszaki, szakmai
tartalom eltérést, ellentmondást tartalmaz, akkor minden esetben Megrendelő számára
kedvezőbb megoldás az irányadó. Ilyen előzmények után Felek az alábbiak szerint állapodnak
meg.
II. A szerződés tárgya, határideje
II.1. Jelen szerződés alapján Vállalkozó elvállalja a műszaki leírásban meghatározott,
feladatok maradéktalan elvégzését, kivitelezését.
III. Fizetési feltételek
III.1. Felek ...,- Ft, azaz ... forint + ÁFA vállalkozói díjban állapodnak meg. A vállalkozói díj
átalánydíjnak minősül.
A vállalkozói díj átalány összegű, így Vállalkozó ezen összegen felül többletköltséget
semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. Ez alól kivételt képez Megrendelő erre jogosult
képviselője által írásban elrendelt pótmunkák ellenértéke, továbbá a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:245. § (1) bekezdésében második
mondatában meghatározott esetkör. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a vállalkozói díj a
rendelkezésre álló ajánlattételi dokumentáció (és mellékletei) alapján került meghatározásra,
és Vállalkozó a szerződés teljesítésével összefüggésben keletkező valamennyi költségét, díját,
készkiadását tartalmazza. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díjért teljes körűen (ideértve
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az esetleg felmerülő többlet- és a szerződés teljes körű megvalósításához szükséges munkákat
is) vállalkozik a szerződés megvalósítására.
III.2. Előleg: Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint a szerződésben foglalt teljes
nettó ellenszolgáltatás 50 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét
biztosítja.
Megrendelő az előleget a vállalkozó kérésére, annak előlegbekérő levele alapján köteles
fizetni, legkésőbb a munkaterület átadását követő 8 napon belül. Vállalkozó köteles az
előlegbekérő levelére átutalt összegről a számlájára történő megérkezést követően
haladéktalanul előlegszámlát kiállítani és azt Megrendelő részére megküldeni. Az előleg
összegével a részszámlában kell elszámolni.
III.3. Megrendelő a teljesítésigazolás alapján kiállított számlák kifizetésére olyképpen köteles,
hogy az átutalást Vállalkozó … pénzintézetnél vezetett … számú számlájára a Kbt. 135. §
alapján a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdése szerinti 8 naptári napon belül teljesíti.
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, Megrendelő - a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően - a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint fizeti ki a szerződésben
foglalt ellenértéket, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § figyelembe
vételével.
III.4. Vállalkozónak a teljesítés során egy előlegszámla, egy részszámla és egy végszámla
benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:
- előlegszámla: a nettó vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő összegről,
- 1. részszámla: a nettó vállalkozói díj 70 %-ának megfelelő összegről, az ideiglenes
630kVA-es konténer transzformátorállomás telepítésekor az Árpád fejedelem- Vidra
utca sarkára az átkötések elvégzése, beüzemelése után azzal, hogy az előleg összege
az 1. részszámla terhére kerül jóváírásra;
- végszámla: a nettó vállalkozói díj fennmaradó 30 %-ának megfelelő összegről, az áfa
nélküli szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a sikeres
műszaki átadás-átvételt követően.
III.5. A számlázásra és kifizetésre vonatkozó jogszabályok:
- 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről (Art. 36/A. §);
- 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b)
pontja;
- 2011. CXCV. törvény az államháztartásról;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról;
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól;
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről;
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről.
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III.6. Vállalkozó elvégzett munkájáról az igazolt teljesítést követően a teljesítésigazolásban
foglaltak szerint 3 (három) példányban, cégszerűen aláírt, a hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő, a teljesítésigazolással egyező összegű, alakilag és tartalmilag
hibátlan számlát állít ki, amelyhez Megrendelő képviselője által jóváhagyott teljesítési
igazolás eredeti példányát csatolni kell. A teljesítésigazolás kiadásának feltétele a sikeres
műszaki átadás-átvételi eljárás befejeződése.
A részszámla kibocsátását tételes felmérés előzi meg. Megrendelő a tételes felmérés során
ellenőrzi, hogy a teljesítés arányban áll-e a részszámla összegével. Amennyiben a tényleges
teljesítés ezt nem éri el, Vállalkozó csak a teljesítési igazolás szerinti arányban állíthatja ki
számláját. Amennyiben a tényleges teljesítés ezt meghaladja, Vállalkozó akkor is csak a
szerződés szerinti maximális arányban állíthatja ki számláját.
III.7. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó Megrendelőnek késedelmi kamatot számíthat fel a
Ptk. 6:155. § szerint. Megrendelő nem esik fizetési késedelembe, ha Vállalkozó nem teljesíti a
díjazása iránti igénye érvényesítéséhez a jelen szerződésben és az irányadó jogszabályokban
előírt feltételeket.
III.8. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó
a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről
Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
III.9. A részszámlák kötelező mellékletei: a részszámlák kibocsátásának feltétele a pénzügyi,
teljesítési és műszaki ütemtervnek megfelelő előrehaladás, amelyről Megrendelő vagy
megbízottja teljesítési igazolást ad ki. A részszámlák kötelező melléklete a szerződés
mellékletét képező alvállalkozói kifizetéshez szükséges iratok.
A végszámla kötelező mellékletei - a munka jellegétől függően a Megrendelő által
meghatározottak szerint:
- Megrendelő adatai;
- számla száma, kelte és pénzneme;
- Vállalkozó neve és címe,
- SWIFT kód és IBAN;
- a teljesítés dátuma;
- a szolgáltatások értéke (tételesen felsorolva, pl. tarifa, mennyiség, nettó összeg);
- fizetés módja;
- műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv;
- teljesítési igazolás arról, hogy Vállalkozó az esetleges hibajavítási, hiánypótlási
munkákat teljes körűen elvégezte;
- Vállalkozó nyilatkozata arról, hogy lefolytatott minden, a jogszabályok és a jelen
szerződés által megkívánt ellenőrzést, valamint beszerzett minden hatósági engedélyt,
amelynek beszerzési kötelezettsége a jogszabályok és jelen szerződés alapján őt
terheli, valamint ezek eredeti példányait Megrendelőnek átadta;
- Megrendelő nyilatkozata arról, hogy Vállalkozó minden garanciális, jótállási
bizonylatot, vizsgálati eredményt, átadási dokumentációt, valamint a jelen szerződés
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által előírt más dokumentumokat Megrendelőnek 1 pld. hagyományos és 1 pld.
digitalizált (szerkeszthető) formátumban adathordozón átadott.
IV. A szerződés teljesítése, a teljesítés igazolása
IV.1. Vállalkozó teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a munkát az előírt
határidőben a szerződésben és tervekben, valamint a műszaki iratokban foglaltaknak
megfelelő mennyiségben és minőségben elvégezte, és a munkát Megrendelő a Ptk. 6:247. §ban foglaltak szerint átvette.
IV.2. A teljesítésigazolás kiadására a ... jogosult.
IV.3. A teljesítés igazolására építési napló alapján kerül sor oly módon, hogy a
teljesítésigazolási igénybejelentést és a szerződésben meghatározott dokumentumokat
Vállalkozó Megrendelő részére igazoltan átadja.
IV.4. A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját Vállalkozó legalább 8 (nyolc) nappal
korábban megküldött készre jelentése alapján Megrendelő képviselője tűzi ki a teljesítési
határidőn belüli időpontra, vagy a teljesítési határidő napjára. A műszaki átadás-átvételi
eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell a megjelentek nyilatkozatait, a
Megrendelő által észlelt hibákat és ezek általa megállapított összegét, a Megrendelő által
érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, a hibák kijavításának, hiányok pótlásának általa
előírt határidejét, továbbá a Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási nyilatkozatait.
Jegyzőkönyvben kell rögzíteni az átvételt, valamint a jótállási időszak kezdetét is.
IV.5. Határidőben teljesít Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a szerződésben
előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik és annak alapján a munkát Megrendelő hiba- és
hiánymentesen átveszi. Az átadás-átvétel időtartamát Felek 10 napban határozzák meg.
Nem tagadható meg az átvétel a mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása
vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.
V. Vállalkozó kötelezettségei
V.1. Vállalkozó köteles a jelen szerződés tárgya szerinti feladatok maradéktalan elvégzésére
az előírt határidőben, első osztályú minőségben. Vállalkozó köteles feladatait az általánosan
elfogadott szakmai elveknek megfelelően a tőle elvárható legnagyobb gondossággal, és
szakértelemmel első osztályú minőségben, Megrendelő érdekeit szem előtt tartva, a
jogszabályoknak és Megrendelő utasításainak megfelelően határidőre teljesíteni. Vállalkozó
kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott feladatok ellátásához szükséges megfelelő
gyakorlattal rendelkezik, továbbá ilyen tevékenység végzésére jogosult. Vállalkozó jogosult
és köteles ellenőrizni Megrendelő által szolgáltatott terveket és ezt követően köteles
meggyőződni azok helyességéről.
V.2. A munkavégzés Felek által előzetesen írásban egyeztetett, és rögzített ütemterv szerint
történhet, mivel a munkavégzés ideje alatt a kórház folyamatos működését biztosítani kell. Az
ütemtervtől csak előzetes írásbeli jóváhagyás birtokában térhet el a vállalkozó.
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V.2. Vállalkozó a munka elvégzése során köteles betartani a vonatkozó jogszabályi és
hatósági előírásokat. Az jogszabályok és előírások Vállalkozónak felróható okból történő
megszegése következtében kiszabott hatósági bírságok Vállalkozót terhelik.
V.3. A munkaterületeteket Vállalkozó saját költségén köteles olyképpen elhatárolni és lezárni,
hogy az élet- és balesetvédelem követelményeinek megfeleljenek, és oda illetéktelen
személyek ne léphessenek be.
V.4. Vállalkozó köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésre való
alkalmasságot megvizsgálni, az esetleges hiányosságokat jegyzőkönyvben (építési napló)
rögzíteni, és ebben felhívni Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére. A
munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért Vállalkozó a felelős, így
különösen a munkavédelmi előírások betartásáért, a balesetmentes munkakörülmények
megteremtéséért és az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért. Vállalkozó köteles a
munkaterületet folyamatosan rendezetten és tisztán tartani, biztosítani a megfelelő
közlekedési útvonalakat, szükség szerint figyelmeztető táblákat elhelyezni, valamint az
igénybevett közterületet (járda, úttest) folyamatosan tisztán tartani, a hulladékot, szemetet,
építési törmeléket szakszerűen (konténeres) gyűjteni, tárolni, és - hatóságilag kijelölt
lerakóhelyre - folyamatosan elszállítani. Amennyiben szükség van közterület foglalási
engedélyre, annak beszerzése és költsége Vállalkozót terheli.
V.5. Vállalkozó köteles a munkaterület szakszerű őrzéséről gondoskodni, köteles továbbá az
őrzés költségeit viselni. Felelős a munkaterületek élet-, baleset-, vagyon-, tűz-,
környezetvédelmének biztosításáért, valamint a munkavédelmi előírások betartásáért.
V.6. A kivitelezés folyamán Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden
akadálytól, minden eszközt, többlet anyagot, amely már nem szükséges a teljesítéshez,
továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell takarítani, illetve el kell szállítani.
Vállalkozó felelős a munkaterület rendjéért az alvállalkozói tekintetében is.
V.7. Vállalkozó a munka elvégzése során elegendő számú képzett és tapasztalt vezetőt és
irányítót, továbbá szakképzett, betanított és segédmunkaerőt köteles biztosítani, hogy a
szerződés szerinti kötelezettségeit megfelelően és időben teljesíteni tudja. Az
alkalmazottaknak és igénybe vett személyzetnek az általános és helyi munkavédelmi és
balesetelhárítási, valamint tűzvédelmi előírásokat ismerniük kell. Vállalkozó a munka
elvégzése során köteles Megrendelő munkavédelmi referensének a munkaterületre történő
bejutását biztosítani, a Ptk. 6:240 §-ára figyelemmel adott utasításai alapján eljárni, azokat
végrehajtani.
V.8. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés tárgyát képező munkákat - és annak
járulékos feladatait - a rendelkezésére bocsátott dokumentáció, az átvett tervekben és műszaki
leírásban szereplő műszaki tartalom, az érvényes hatósági és szakhatósági engedélyek,
valamint a vállalkozási szerződés egyéb feltételei szerint teljes körűen - az érvényes és
vonatkozó szabványok és hatályos jogszabályok, továbbá a megrendelői utasítások
előírásainak megfelelően - első osztályú minőségben, a jelen szerződésben rögzített
határidőben, a szakvállalat gondosságával végezze el, és az ehhez szükséges valamennyi,
jelen szerződés szerinti kötelezettségét maradéktalanul teljesítse.
V.9. Vállalkozó köteles Megrendelőnek haladéktalanul írásban jelezni, ha a munka végzése
során olyan körülmény merül fel, amely a munka határidőre történő elvégzését akadályozza
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vagy korlátozza. Az akadályközlésnek tartalmaznia kell az akadályozó tényt, körülményt, a
késedelem indokolását, valamint - amennyiben lehetséges - az akadály megszüntetésére
vonatkozó javaslatot. Megrendelő akadályközlő nyilatkozatot kizárólag a fenti formában
fogad el, és amennyiben Vállalkozó az akadályközlés során nem tartja be a jelen pont
előírásait, úgy késedelmét utóbb akadályközlés címén nem mentheti ki.
V.10. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítéséhez szükséges összes hatósági ügyintézést
elvégezni, beleértve a jogszabály által Megrendelő kötelezettségeként említett feladatokat is.
Ehhez Megrendelő a szükséges dokumentumokat, aláírásokat biztosítja. A kapcsolódó
illetékek és egyéb költségek megfizetését Megrendelő vállalja.
V.11. Vállalkozó köteles biztosítani Megrendelő számára, hogy bármely időpontban az
ellenőrzési jogát gyakorolhassa, hogy Megrendelő megtekinthesse és megvizsgálhassa a
munkavégzés helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések minőségét,
gyártási helyszínét, fázisait; köteles továbbá hatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, illetve
intézkedni az iránt, hogy a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek Vállalkozó felelősségi
körébe tartoznak, a hatóságok részt vehessenek.
V.12. Vállalkozó az általa elvégzendő kivitelezési munkálatok bármely részére vonatkozó
minden szükséges engedélyt, jogosítványt vagy jóváhagyást ésszerű időn belül köteles
megszerezni, figyelembe véve a munkálatok befejezéséhez szükséges időt.
V.13. Vállalkozó feladata és költsége minden, a bontási tevékenységhez kapcsolódó - jelen
szerződés alapján a feladatkörébe eső - hatósági bejelentés végrehajtása. E feladat
végrehajtásához Megrendelő csak a szükséges dokumentumok (megbízólevél, bejelentés)
cégszerű aláírásával járul hozzá.
V.14. Vállalkozó a kivitelezést köteles legkésőbb a munkaterület átadásától számított ....
naptári nap69 20:00 óráig befejezni, az átadás-átvételt sikeresen lebonyolítani, és a munkák
készre jelentéséig az átadási dokumentációt összeállítani és Megrendelő részére átadni
nyomtatott és digitalizált kivitelben. A dokumentumok átnézésére, ellenőrzésére és az
esetleges észrevételek, kifogások jelzésére Megrendelőnek 5 munkanap áll rendelkezésére.
Vállalkozó a javításokat köteles 5 munkanapon belül megtenni.
VI. Megrendelő jogai és kötelezettségei
VI.1. Megrendelő Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a jelen szerződésben
meghatározott díj Vállalkozó részére történő megfizetésére köteles.
VI.2. Megrendelő vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése
érdekében a munkaterületet a jelen szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül átadja,
valamint a szükséges dokumentumokat, adatokat a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. A
munkaterület átadásának időpontját az építési naplóban rögzíteni kell.
VI.3. Megrendelő köteles a rendelkezésre álló csatlakozási pontokon villamos energia,
használati, víz vételi és csatorna csatlakozási lehetőséget biztosítani térítésmentesen
Vállalkozó munkavégzéséhez. Megrendelő köteles biztosítani a kivitelezés ideje alatt a
tevékenységben részt vevők részére a szükséges szociális helyiségeket, valamint a szükséges
illemhelyet.
69

Vállalkozó nyertes ajánlatában megajánlottak szerint.
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VI.4. Megrendelő köteles biztosítani - igény szerint - a teljesítéshez szükséges anyagok,
berendezések, segédeszközök tárolásához nélkülözhetetlen területet saját területén belül,
valamint köteles maradéktalanul együttműködni Vállalkozóval a kivitelezéshez szükséges
mértékű közterület igénybe vételének engedélyeztetési eljárása során. A közterület
használatának költségei Vállalkozót terhelik.
VI.5. Megrendelő köteles biztosítani a feladat ellátásához szükséges munkatársak
elérhetőségét az előzetesen egyeztetett időpontokban.
VI.6. Megrendelő kötelezettséget vállal:
- műszaki tervdokumentációk, valamint a szerződésszerű teljesítéshez szükséges egyéb
dokumentumok, adatok határidőben történő átadására;
- Vállalkozó megkeresésére a munkavégzés szempontjából szükséges azon kérdésekben
történő állásfoglalásra, illetőleg érdemi válaszadásra, amelyek a jelen szerződés
teljesítése során felmerülnek;
- szerződésszerűen elvégzett vállalkozói munkáról teljesítés igazolás kiadására.
VI.7. Az ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében Megrendelő jogosult a munkák
megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérni. Megrendelő joga és kötelezettsége a
műszaki-gazdasági elgondolásait, értekezletek során, illetve azokon kívül is közölni
Vállalkozóval. Megrendelő belátása szerint az általa szükségesnek ítélt, Vállalkozó által
szervezett, a beruházással kapcsolatos tárgyalásokon jogosult részt venni. Megrendelő
jogosult a beruházás teljes időszakában annak megvalósulásáról, vagy egyes kérdéseiről
írásos tájékoztatást kérni, a keletkezett iratokba betekinteni, azokról másolatot kérni.
VII. A munka végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések, alvállalkozók
VII.1. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával teljes körű, azonnali és feltétlen helytállási
kötelezettséget vállal Megrendelő irányában valamennyi munkát végző megbízottja,
alkalmazottja, foglalkoztatottja, illetve a szerződéses teljesítése érdekében közreműködő
személyek tevékenységéből, illetve tevékenysége elmulasztásából adódóan Megrendelőnek
vagy harmadik személynek okozott, bármilyen jogcímen felmerülő kár, költség, kiadás, stb.
megtérítésére, függetlenül annak jellegétől, továbbá ezen személyek működésével, vagy az
általuk használt gépek, berendezések, anyagok által a vállalkozói tevékenységgel
összefüggésben bekövetkező mindennemű baleset jogkövetkezményeinek viselésére.
VII.2. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése során a kapcsolatot az
alábbiakban magjelölt személyeken keresztül tartják:
Megrendelő szakmai kapcsolattartásra kijelölt személye és elérhetősége:
név:
postacím:
telefon:
mobiltelefon:
e-mail:
Megrendelő pénzügyi kapcsolattartásra kijelölt személye és elérhetősége:
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név:
postacím:
telefon:
mobiltelefon:
e-mail:
Vállalkozó kapcsolattartásra kijelölt személye és elérhetősége:
név:
postacím:
telefon:
mobiltelefon:
e-mail:
VII.3. Valamennyi értesítést akkor lehet teljesítettnek, illetve a címzetthez megérkezettnek
tekinteni, ha azt személyesen, tértivevényes levélben, vagy e-mail útján a fent megjelölt
személyek részére a másik fél eljuttatta, és azt a címzett igazoltan kézhez vette, vagy az
értesítés megérkezéséről automatikus, vagy kifejezett visszaigazolás érkezett a feladóhoz.
A postai úton ajánlott küldeményként történő feladás esetén a küldeményt a kézbesítés
megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha
a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át, akkor az iratot ellenkező bizonyításig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5.
munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.
VII.4. Felek rögzítik, hogy amennyiben bármely elérhetőségük megváltozik, a változást
követő két munkanapon belül kötelesek a másik felet új elérhetőségükről írásban tájékoztatni.
A másik fél kapcsolattartója számára megküldött minden értesítést és tájékoztatást mindaddig
hatályosnak kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a
kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat.
VII.5. Vállalkozó alvállalkozót Kbt., valamint az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai szerint vehet igénybe.
VIII. Jótállás, minőségi követelmények
VIII.1. Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 6 hónap időtartamra teljes
körű jótállási kötelezettséget vállal az általa megvalósított munkákra. A jótállási kötelezettség
nem zárja ki és nem is korlátozza Vállalkozó jogszabályon alapuló szavatossági
kötelezettségét. A jótállási és szavatossági idő kezdetét a műszaki átadás-átvétel időpontjától
kell számítani.
VIII.2. Megrendelőnek különös érdeke fűződik ahhoz, hogy a munkák kivitelezésével
kapcsolatosan, a kivitelezés során felmerülő bármilyen hiba esetén, annak elhárítása az eset
összes körülményeire tekintettel a lehető legrövidebb időn belül kezdődjön meg
(rendeltetésszerű használatot gátló esetben legfeljebb egy, rendeltetésszerű használatot nem
gátló esetben legfeljebb három munkanapon belül), illetve a hiba elhárítása a lehető
leggyorsabban, a hiba elhárításához szükséges lehető legrövidebb időn belül történjen meg.
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VIII.3. Vállalkozó köteles hibás teljesítés esetén a hibát saját költségre, a lehető legrövidebb
időn belül kijavítani. Megrendelő jótállási igénye érvényesítésével közvetlenül Vállalkozóhoz
fordulhat, Vállalkozó pedig nem hivatkozhat arra, hogy részére más hibásan teljesített.
Amennyiben Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, úgy az alvállalkozóért úgy felel, mintha a
munkát maga végezte volna.
VIII.4. Jótállási hibabejelentés alapján Vállalkozó köteles üzemelést gátló vagy veszélyt, kárt
okozó hiba esetén a bejelentést követő 24 órán belül a hiba helyszíni felülvizsgálatát
megtartani és a hibajavítást 48 órán belül megkezdeni, amennyiben a helyszíni bejárást
rögzítő jegyzőkönyv másképp nem rendelkezik.
VIII.5. Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége ellenére
Megrendelő igénye szerint nem szünteti meg, megfelelő időben nem javítja ki, Megrendelő
jogosult azt Vállalkozó költségére más vállalkozóval elvégeztetni, és ebből a célból a hibás
teljesítésre kikötött biztosítékot minden további jognyilatkozat nélkül igénybe venni.
IX. A szerződés módosítása, felmondása
IX.1. A jelen szerződésre a Kbt. és a Ptk. a szerződés felmondására és megszüntetésére
vonatkozó szabályai az irányadóak, a jelen szerződésben szabályozott különleges
kikötésekkel.
IX.2. Megrendelő Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal
felmondhatja a szerződést, ha Vállalkozó valamely kötelezettségét súlyosan megszegi,
különösen, ha:
- Vállalkozó a VIII.2. pont szerinti kiszállási, munka felmérési, munkavégzés
megkezdési kötelezettségét megsérti;
- Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten (legalább két
alkalommal) megszegi (súlyosnak minősül különösen a szerződésszegés, amely a
munka /határidőre történő/ megvalósulását veszélyezteti);
- Vállalkozó Megrendelő által megadott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a
második írásbeli felszólításnak sem, hogy szerződésszerű kötelezettségeit teljesítse;
- Vállalkozó ismételt írásbeli felszólítás ellenére nem teljesíti Megrendelő által adott
utasításokat feltéve, hogy az utasítás teljesítése nem ütközik jogszabályi, szakmai,
vagy a jelen szerződés szerinti rendelkezésbe, és gazdaságilag ésszerű;
- Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás indul
vele szemben.
IX.3. A szerződés megszűnésekor vagy az erre vonatkozó értesítés kézhezvételekor
Vállalkozó azonnal és oly módon köteles befejezni a folyamatban lévő kivitelezés teljesítését,
hogy az ennek kapcsán felmerülő költségeket a lehető legkisebb szinten tartsa.
IX.4. Vállalkozó Megrendelő részére írásban megküldött értesítésével 60 napos felmondási
idővel megszüntetheti a szerződést, ha Megrendelő:
- írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg Megrendelő által elfogadott teljesítés után
járó összegeket, azok esedékessé válásától számított 60 nap eltelte után sem;
- ismételten, felhívás ellenére sem teljesíti szerződéses kötelezettségeit.
IX.5. Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior
akadályozza meg, amely a szerződés aláírásának időpontja után következett be.
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IX.6. A jelen szerződés bármely módosítását kizárólag a magyar jogszabályok és kiemelten a
Kbt. rendelkezéseivel összhangban, írásban, a szerződéssel azonos módon lehet megkötni.
IX.7. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének értelmében Megrendelő jogosult és egyben köteles a
szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
-

-

Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel;
Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben,
amely
tekintetében
fennáll
a
Kbt.
62.
§
(1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

IX.8. A szerződés megszűnésekor Vállalkozó a feladat ellátásának teljesítése során birtokába
került dokumentumokat köteles Megrendelő számára visszaszolgáltatni a szerződés
megszűnésétől számított 15 naptári napon belül.
X. A szerződés megerősítése
X.1. Vállalkozó pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért
felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha
szerződésszegését kimenti.
X.2. Késedelmi kötbér: Amennyiben Vállalkozó a teljesítéssel késedelembe esik,
Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult, ha a késedelemért Vállalkozó felelős. A kötbér
mértéke a nettó vállalkozói díj 0,2 %-a naptári naponként minden megkezdett késedelmes
naptári napra. A késedelmi kötbér legmagasabb összege a nettó vállalkozói díj 2 %-a.
A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a szerződésszerű
teljesítés alól. Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre Megrendelővel
történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni. Megrendelő a kötbérigényt meghaladó kárt
is érvényesítheti Vállalkozóval szemben.
X.3. Hibás teljesítési kötbér: Vállalkozó hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog, illetve az
általa végzett munkák minősége nem felel meg a teljesítéskor a törvényben és e szerződésben
meghatározott tulajdonságoknak, követelményeknek és rendeltetési célnak, vagy ha a
teljesítés során nem tartja be valamely, e szerződésben vállalt, vagy jogszabályban foglalt
kötelezettségét. Hibás teljesítés esetén Vállalkozó köteles a hiba tudomására jutásától, illetve
Megrendelő általi kifogás közlésétől számítva a VIII.2. pont szerinti időtartam alatt a javítást
megkezdeni, s azt haladéktalanul, de legkésőbb Felek által meghatározott időpontig befejezni,
valamint intézkedéseiről Megrendelőt írásban haladéktalanul értesíteni. Amennyiben
Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő jogosult a hiba kijavítását
Vállalkozó költségére saját maga elvégezni, vagy harmadik fél által elvégeztetni.
A kötbér mértéke a kifogásolt tétel nettó értékének 0,2 %-a naptári naponta. Amennyiben
Vállalkozó a VIII.2. pont szerinti kiszállási, munka felmérési, munkavégzés megkezdési
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kötelezettségét megsérti ezen esetben a hibás teljesítési kötbér mértéke az elvégzendő munka
nettó értékének 0,4 %-a naptári naponta. A kötbér számításának kezdő napja a hiba
jegyzőkönyvben történő rögzítésének napja, míg a kötbér számításának utolsó napja a sikeres
kijavításról felvett átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételének napja. Amennyiben az átadásátvételi eljárás sikertelenül zajlik le, azaz Megrendelő a szerződés teljesítését nem fogadja el
és a jegyzőkönyvbe foglalt hibák kijavítására hívja fel Vállalkozót, olyan okból, amely
Vállalkozó érdekkörében merül fel, a kijavítás idejére Megrendelőt hibás teljesítési kötbér
illeti meg.
A hibás teljesítési kötbért csak akkor kell megfizetni, ha a szerződésben és az előírásokban
meghatározott feltételekkel a hibás teljesítés Megrendelő által megadott határidőn belül nem
kerül kijavításra, korrigálásra. Mentesül a hibás teljesítési kötbér fizetése alól Vállalkozó
akkor is, ha a hiányokat és hibákat a műszaki átadás-átvételi eljárás során kitűzött hibajavítási
és hiánypótlási határidőig pótolja, illetve kijavítja.
A hibás teljesítési kötbér legmagasabb összege a hibás kötbér 10 napi tételének megfelelő
összeg.
X.4. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben Vállalkozó a szerződésből eredő teljesítési
határidőket bármely okból elmulasztja és Megrendelővel egyetértésben nem kerül sor
póthatáridő tűzésére vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, vagy
Vállalkozó a szerződés teljesítését jogos ok nélkül megtagadja, vagy olyan okból, amelyért
felelős, nem teljesít, vagy a szerződést Megrendelő azonnali hatállyal felmondja, illetve
Megrendelő eláll a szerződéstől, akkor a szerződést nem teljesítettnek (meghiúsultnak) kell
tekinteni. Ebben az esetben Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke
az áfa nélkül számított összesített vállalkozói díj 35 %-a. Meghiúsulás esetén Vállalkozó a
meghiúsulással érintett szerződéses részre vonatkozóan díjigénnyel nem élhet.
X.5. A késedelmi kötbér megfizetésének esedékessége a késedelem megszűnésének napja, a
hibás teljesítési kötbér megfizetésének esedékessége a hiba kiküszöbölésének napja.
Vállalkozó a kötbért az esedékességtől számított 5 naptári napon belül köteles megfizetni
Megrendelő részére. Megrendelő fenntartja magának a jogot a kötbér összegét meghaladó
kárainak érvényesítésére. A késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér
megfizetése nem mentesít a teljesítés kötelezettsége alól.
Felek megállapodnak, hogy a kötbérterhes határidők 10 nappal történő túllépése esetén, vagy
olyan hibás teljesítés esetén, amelynek a kijavítása a 10 napot meghaladja, a Megrendelőnek
jogában áll választása szerint - a szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
X.6. Megrendelő késedelembe esik, ha a vállalkozói díj esedékes részét határidőben nem,
vagy csak részben fizeti meg, illetve ha a szerződésszerűen felajánlott teljesítést nem
fogadja el, vagy elmulasztja azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy Vállalkozó szerződésszerűen teljesíteni tudjon. Megrendelő köteles megtéríteni
Vállalkozónak a késedelemből eredő kárát, kivéve ha bizonyítja, hogy a késedelem
elhárítása érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
X.7. Vállalkozónak rendelkeznie kell a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben foglaltaknak
megfelelően, az elnyert részfeladat vonatkozásában a közbeszerzés tárgyára kiterjedő, a
sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló legalább 5 millió
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forint/káresemény és 15 millió forint/év biztosítási értékű érvényes szakmai
felelősségbiztosítással a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel. Az
érvényes felelősségbiztosítási szerződés fennállásának igazolásaként a biztosítási kötvény
másolata szolgál, amely e szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A
felelősségbiztosítás megléte a vállalkozási szerződés hatálybalépésének feltétele.
X.8. Megrendelő kötbérigényeinek érvényesítése nem jelenti az egyéb igényeiről történő
lemondást. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása
Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyeket Vevő
szerződésszegés esetén érvényesíthet. Megrendelőnek jogában áll az érvényesített kötbért a
Kbt. 135. § (6) bekezdése esetén a vállalkozási díjból levonni.
X.9. Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött (jólteljesítési) biztosíték:
Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték összegét
igénybe veheti, amennyiben Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségét. Ebben az
esetben Megrendelő a biztosíték terhére jogosult a meghibásodott elemeket kijavítani, illetve
eredeti állapotnak megfelelően helyreállítani. Szerződésszegés esetén a biztosíték terhére
Megrendelő jogosult részleges vagy a teljes értékére terjedő lehívást eszközölni. Abban az
esetben, ha a biztosíték pénzügyi alapja kimerül, Megrendelő jogosult a szerződést
egyoldalúan felmondani.
Megrendelő a biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is követelheti. A biztosíték a
jótállási időre szól, melynek mértéke az ÁFA nélkül számolt vállalkozói díj 5 %-a. A jótállási
időszak kezdete a szerződésszerű teljesítés napja.
A biztosítékot a Kbt. 134. §-ban meghatározott formában és időben kell rendelkezésre
bocsájtani. Vállalkozó az ajánlat részeként csatolt nyilatkozatnak megfelelően, a biztosíték
igazolását a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjakor (a műszaki átadás-átvétel
lezárásával) köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A biztosítéknak a jótállási
kötelezettség időtartama alatt érvényben kell lennie.
Bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel történő nyújtása esetén egyértelműen és
kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:
- garantáló megnevezése;
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő);
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait;
- a szerződés tárgyát;
- azon tényt, hogy a garantáló mely időponttól és milyen mértékű garanciát vállal, a
bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a végleges műszaki átadásátvételtől számítottan a jótállási időszak végéig kell, hogy érvényben maradjon);
- azon kikötést, hogy ezen összegből Megrendelő lehívhat, amennyiben a nyilatkozata
szerint Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségeit;
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan és
feltétel nélküli és annak kiállítója az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a kiállító vagy
bármely más fél által támasztott követelmény vagy vita ellenére kifizetést teljesít.
Megrendelő jogosult a biztosítéknak - Vállalkozó jótállási kötelezettségéhez igazodóan
ésszerű mértékű - igénybevételére, tekintet nélkül Vállalkozó bármely ellenvetésére, ha
Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó a jótállás körébe tartozó kötelezettségét nem
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teljesítette, és Megrendelő a jótállás körébe tartozó igényét érvényesíteni kívánja. A biztosíték
érvényességi határidején belül Vállalkozónak a jótállás körébe tartozó kötelezettségszegése
vagy mulasztása önmagában megalapozza Megrendelő azon jogát, hogy a biztosítéknak
kötelezettségszegéssel vagy a mulasztással arányos részét igénybe vegye.
Megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy az érdekkörén kívül álló késedelem esetén amennyiben az a futamidők lejártára tekintettel szükséges - a biztosíték futamidejének jelen
pontnak megfelelő meghosszabbítását kérje.
Amennyiben Vállalkozó a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött
biztosítékot a szerződésszerű teljesítést követően, Megrendelő rendelkezésére bocsátja, akkor
Megrendelő a teljesítési biztosítékot, ha az az előírt pénzösszegnek Megrendelő fizetési
számlájára történő befizetéssel, átutalással került teljesítésre 2 munkanapon belül visszafizeti,
visszautalja, vagy ha a biztosíték pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia
vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel került teljesítésre, akkor a vonatkozó
kötelezvényt 2 munkanapon belül visszaszolgáltatja.
Vállalkozó egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a
szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell
állnia.
XI. Egyéb rendelkezések
XI.1. Vállalkozó köteles elvégezni a szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj
meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű
rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka).
Vállalkozót a tervben szereplő, de a költségvetésből kimaradt, vagy az ott írtaknál nagyobb
mennyiségben végzendő tételek elvégzéséért (többletmunka) díjazás nem illeti meg, kivéve a
Ptk. 6:245. § (1) bekezdésének alkalmazása esetén.
XI.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés során keletkező esetleges viták
(műszaki, értelmezési stb.) nem késleltethetik a bontás befejezését, nem adnak alapot a
teljesítési határidő módosítására.
XI.3. Vállalkozó a vállalkozói munka kivitelezésével kapcsolatban nyilvános közleményre
csak Megrendelő előzetes beleegyezésével, és az általa elfogadott tartalommal jogosult. Ezen
pont megsértése esetén Megrendelő hibás teljesítési kötbér érvényesítésével élhet.
XI.4. A vállalkozói munka részének kell tekinteni minden olyan munkarészt is, amik az
ajánlati dokumentációban, illetve annak mellékleteiben részletesen nincsenek specifikálva, de
a szokványos, jellemző használathoz, illetve a használatba vételi engedély kiadásához
szükségesek, a hatósági követelményekben előírtak.
XI.5. Jelen szerződés tartalmát és annak teljesítésével kapcsolatos minden adatot Felek üzleti
titokként kezelik, arról kívülálló harmadik személynek sem szóban, sem írásban a másik fél
előzetes írásbeli beleegyezése nélkül felvilágosítást nem adnak. Kivételt képeznek ez alól a
jogszabály alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek (közérdekű adat).
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XI.6. Felek megállapodnak, hogy jogvita esetén a keresetlevél benyújtása előtt kötelesek
megkísérelni a jogvita peren kívüli elintézését. Felek rögzítik, hogy csak abban az esetben
fordulnak bírósághoz, amennyiben az egyeztetés 15 naptári napon belül nem vezet
eredményre.
XI.7. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvényben foglalt feltételeknek megfelel, vagyis átlátható szervezetnek
minősül.
XI.8. A jelen szerződésben megjelölt mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet

ajánlati felhívás (fizikailag nem kerül csatolásra)
ajánlati dokumentáció és mellékletei (fizikailag nem kerül
csatolásra)
kiegészítő tájékoztatás kérés és válaszok (adott esetben) (fizikailag
nem kerül csatolásra)
Vállalkozó ajánlata (fizikailag nem kerül csatolásra)
felelősségbiztosítási kötvény
teljesítésigazolás mintája

Felek a jelen szerződést annak elolvasását és kölcsönös értelmezését követően, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2017. ……….

……………………………
Betegápoló Irgalmasrend
P. Kozma Imre OH
Megrendelő

……………………………
.............
.............
Vállalkozó
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6. sz. melléklet
TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI JEGYZŐKÖNYV
Felvéve: 201.. ………. .....-n a kórház hivatalos helyiségében.
Jelen vannak:
Megrendelő részéről: ……………………………
……………………………
Vállalkozó részéről: ….………………………...
Tárgy:

Teljesítés napja: 2017. ………….. …….
Jelenlévők megállapítják, hogy a (név) …….., (cím) ………. mint Vállalkozó a 2017. …..én kelt, Megrendelőnél ……… számon nyilvántartott szerződés alapján a tárgyi feladatokat a
kifizetés szempontjából ....... %-ban teljesítette.
A jelen teljesítésigazolás alapján a megrendelésben foglaltakkal összefüggésben Vállalkozó
nettó
………… Ft
azaz ……………………….. Forint
összegű számla benyújtására jogosult.
A számla kifizetésének határideje: a számla kiállítás napjától számított 8 naptári nap. Ezen a
napon történik meg a kórház számlájának megterhelése.

K. m. f.

......................................
Megrendelő

......................................
Vállalkozó
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III/3. DOKUMENTUM

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS

Külön dokumentumként kerül megküldésre.
Az ajánlatkérő árazatlan költségvetést is az ajánlattevő rendelkezésére bocsát, és ezt
kéri a szakmai ajánlat részeként beárazni, megtartva a táblázat sorrendjét. Felhívjuk a
figyelmet, hogy az árazatlan költségvetésben tilos az egyes sorokat összevonni, valamint
tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni, vagy a mennyiség
egységét megváltoztatni! Valamennyi tételt be kell árazni.
Az ajánlatkérő az árazatlan költségvetés F35 cellájában feltüntetett összeget bírálja
nettó ajánlati árként.

Kérjük a kitöltött ártáblázat papír alapon és excel formátumban való becsatolását is.
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III/4. DOKUMENTUM
ÉRTÉKELÉSI MÓDSZERTAN

Részszempont
Ajánlati ár
nettó Ft
Teljesítési határidő
naptári nap
(Legfeljebb a munkaterület átadástól számított 95 naptári nap. Az ennél
hosszabb megajánlás érvénytelenséget eredményez.)

Súlyszám
80
20

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa:
1-100 pont
A módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti
pontszámot:
Az 1. és 2. részszempontra adott ajánlat a fordított arányosítás módszerével kerül
értékelésre az alábbi képlet alapján:
P = (Alegjobb : Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke
Az egyes szempontokra adott pontszámok ezt követően, az adott szempontokhoz tartozó
súlyszámmal felszorzásra kerülnek, és ezeknek az eredménye a súlyozott pontszám. Az az
ajánlat az összességében legelőnyösebb az értékelt részfeladat vonatkozásában, melynek a
súlyozott pontszámok összeadásának eredménye, azaz a súlyozott összpontszáma a
legnagyobb.
Az ajánlatkérő a súlyozott összpontszámot két tizedes jegyre kerekítve vizsgálja.
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