
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK1 

 

„Marcali, Puskás T. u. szennyvízhálózat bővítése” 

 

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban Kbt.) 115. § szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatásra 

kerülő, az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló nyílt 

közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Jelen közbeszerzési dokumentumok elválaszthatatlan részét képezi az ajánlattételi felhívás, amely egyidejűleg 

megküldésre kerül valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőnek.  
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Tisztelt Ajánlattevők! 

 

 

Az ajánlatkérő célja, hogy a jelen közbeszerzési dokumentumokban foglalt információkkal, 

segédletekkel és iratminták rendelkezésre bocsátásával a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) előírásaival összhangban segítse a közbeszerzési 

eljárásban a megfelelő ajánlattételt. Jelen dokumentumok kiegészítik, részletezik, szükség 

szerint értelmezik az eljárást megindító felhívásban megtalálható információkat. Az eljárást 

megindító felhívás és jelen dokumentumok az eljárás elválaszthatatlan, szerves részét képezik, 

és mint ilyen együtt kezelendők. 

 

Az ajánlatok formájának előírása, egységesítése révén ajánlatkérő célja továbbá, hogy 

könnyítse és gyorsítsa az értékelés folyamatát. Kérjük, hogy ennek érdekében a jelen 

dokumentumokat figyelmesen tanulmányozzák át, és az ajánlatukat az ebben foglalt formai és 

tartalmi követelményeknek megfelelően készítsék el. 

 

Az ajánlat elkészítéséhez jó munkát kívánunk. 

 

 

Marcali, 2017. június 13. 

 

 

                                                                                 dr. Sütő László s.k.  

                                                                                                          polgármester 
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I. A közbeszerzés tárgyának fő jellemzői (műszaki leírás) 

 

I.1. A beszerzés tárgya: 

Építési beruházás a Marcali, Puskás T. u. szennyvízhálózatának bővítése tárgyában az 

ajánlattételi felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervek, egyéb 

dokumentumok és szerződés-tervezet tartalmi előírásai szerint.  

További előírások: a kivitelezési munkálatok során a Puskás T. utcában az egyes ingatlanok 

gyalogosan és gépkocsival történő megközelítését biztosítani kell. A kitermelt földet a 

helyszínen nem lehet deponálni. A munkavégzés során talajvíz előfordulhat az alacsonyabb 

részeken.   

 

I.2. Az ajánlati ár 

Az ajánlati árra vonatkozó ajánlatot (nettó ellenszolgáltatás teljes összege) az 1. számú 

iratminta szerinti Felolvasólapon a táblázatba beírva, értelemszerűen, a kiadott költségvetés 

alapján kell megadni, magyar forintban (HUF), nettó értéken. Az ajánlati árat a tartalékkeret 

NÉLKÜL kérjük megadni. Az ajánlathoz mellékelni kell az árazott költségvetést a felolvasólap 

mellékleteként.  

 

A kiadott árazatlan költségvetés (xls) kitöltésével kérjük megadni az ajánlati ár részletezését. 

a) Az árazott költségvetést az alábbiak szerint kérjük benyújtani: 

- az ajánlatkérő által elektronikusan rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetési 

kiírást beárazva, az ajánlatkérő által meghatározott részletezettséggel és tartalommal 

(a kiadott költségvetés nem módosítható). A kiadott költségvetésben az anyag és díj 

egységárakat és összesített árakat is ki kell tölteni a megadott mennyiségek 

használatával! 

- A költségvetést nyomtatva, papír alapon, cégszerűen aláírva, az ajánlatba 

befűzve be kell nyújtani! 

 

A költségvetés tételesen nem tartalmazza a kivitelező egyéb járulékos költségeit azonban 

ezeket az ajánlattevő a saját munkafeltételeinek megfelelően építse be az ajánlatába az 

egységárakra vetítve. 

 

A vállalkozási díj teljes körűen tartalmazza valamennyi, a terveken, a költségvetésben, a 

szerződéstervezetben és a műszaki dokumentációban szereplő munkák műszaki leírás szerinti, 

kifogástalan műszaki és esztétikai megvalósítását, valamint a kivitelezéséhez szükséges anyag, 

munkadíj, eszközök, továbbá kiegészítő és járulékos munkarészek megvalósításának költségét. 

Tekintettel arra, hogy a vállalkozási szerződésben átalányáras, amennyiben a tervek alapján a 

költségvetésekkel kapcsolatban mennyiségi vagy tételt érintő kérdés merül fel arra vonatkozóan 

ajánlattevőknek kiegészítő tájékoztatás keretében kell ajánlatkérőhöz fordulniuk! 

 

b) Műszaki egyenértékűség bizonyítása  
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A közbeszerzési dokumentumokban szereplő Műszaki dokumentáció tartalmazza a részletes 

információkat, melynek része az árazatlan költségvetési kiírás is. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során 

felhasznált termékeknek és megoldásoknak a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt 

termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal 

egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük. Ajánlatkérő az építési beruházás során 

felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a dokumentáció műszaki dokumentációban 

részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő termékeket 

érti. Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában a műszaki dokumentációban meghatározott 

termékekkel egyenértékű terméket ajánl meg, ennek az ajánlatból egyértelműen ki kell tűnnie, 

azt eltéréslistában kell szerepeltetni. 

Minden, a kiviteli tervdokumentációban és a Műszaki dokumentációban valamint a 

költségvetésben szereplő azon termékek, áruk esetén, amelyek konkrét termék vagy márka 

megjelölést tartalmaznak, elfogadható az azzal egyenértékű termék vagy áru megajánlása is, de 

ezt fel kell tüntetni az ajánlatban minden esetben a konkrét termék, vagy márka megjelölésével, 

ellenkező esetben (megjelölés hiányában) a műszaki dokumentációban és költségvetésben 

megjelölt konkrét termék és márka szerinti megajánlásnak tekintendő. 

A Kbt. 60. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő megkövetelheti, hogy a gazdasági szereplők 

a műszaki leírásban, vagy az értékelési szempontok vagy a szerződés teljesítésére vonatkozó 

feltételek keretében meghatározott követelményeknek vagy kritériumoknak való megfelelés 

igazolására nyújtsanak be megfelelőség értékelő szerv által készített vizsgálati jelentést vagy 

ilyen szerv által kiállított tanúsítványt. Ha az ajánlatkérő megköveteli egy konkrét megfelelőség 

értékelő szerv által kiállított tanúsítvány benyújtását, a más elismert megfelelőség értékelő 

szervek által kiállított, ezzel egyenértékű tanúsítványt is el kell fogadnia. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában megfelelőség értékelő szerv alatt a termékek forgalmazása 

tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek megfelelően akkreditált, megfelelőség értékelési tevékenységeket 

(kalibrálást, vizsgálatot, tanúsítást és ellenőrzést) végző szervet kell érteni. 

(3) Az ajánlatkérő az (1) bekezdésben említetteken kívül más megfelelő bizonyítási eszközt - 

különösen a gyártó műszaki dokumentációját - is elfogadja, ha a gazdasági szereplő bizonyítja, 

hogy rajta kívül álló ok miatt nem volt lehetősége a megadott szerv által kiállított vagy azzal 

egyenértékű tanúsítvány vagy vizsgálati jelentés megszerzésére a benyújtásig rendelkezésre 

álló időn belül. Ebben az esetben az érintett gazdasági szereplőnek bizonyítania kell, hogy az 

általa megvalósítandó építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott 

követelményeknek vagy kritériumoknak. 

Elismert szervezetnek minősül az olyan vizsgáló és kalibráló laboratórium, valamint tanúsító 

és ellenőrző szervezet, amely megfelel az alkalmazandó európai szabványoknak. 

Az ajánlatkérő elfogadja a más EU tagállamban székhellyel rendelkező elismert szervezet által 

kiadott tanúsítványokat. 
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I.3. Teljesítési határidő: 

Az ajánlattételi felhívás 7. pontja és Ajánlattevő által vállalt előteljesítés szerinti időpont. 

Ajánlattevő ajánlatában legfeljebb 15 nap előteljesítést vállalhat, tehát a vállalt teljesítési 

határidő 75 napnál kevesebb nem lehet. Legkedvezőbb ajánlati elem (benyújtott ajánlatoktól 

függően, de legfeljebb 15 nap) kapja a maximálisan adható pontszámot. Amennyiben 

ajánlattevő 0 nap előteljesítést vállal, úgy megajánlására 1 pontot kap.  

 

I.4. Többlet jótállás vállalása: 

Ajánlatkérő 12 hónap jótállás vállalását kötelezően előírja, ajánlattevő ehhez képest adja meg 

többlet-vállalását, ami legfeljebb további 24 hónap lehet. A maximálisan adható pontszámot a 

legkedvezőbb ajánlati elem (benyújtott ajánlatoktól függően, de legfeljebb 24 hónap) kapja. 

Amennyiben ajánlattevő 0 hónap többlet jótállást vállal, úgy megajánlására 1 pontot kap.  

 

I.5. Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes Ajánlattevőnek szerepelnie kell a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzőkről 

vezetett nyilvántartásban. A jelen feltételnek való megfelelést Ajánlatkérő az MKIK 

honlapon elérhető közhiteles nyilvántartásból ellenőrzi.  

 

 

1I. Formai előírások 

 

Az ajánlattételi felhívás 16-17. pontjain felüli előírások: 

Az ajánlat csomagolásán (borítékán vagy dobozán) az alábbi feliratot kérjük feltüntetni: 

„Marcali, Puskás T. u. szennyvízhálózat bővítése 

2017. június 29. (csütörtök) 09:00 óráig felbontani tilos!” 

 

 

Az ajánlatot személyesen az alábbiak szerint lehet benyújtani: 

a) munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:00 óra és 16:00 óra között; 

b) pénteken 9:00 óra és 11:00 óra között; 

c) az ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00 óráig. 

 

Az ajánlat postai úton történő megküldése esetén az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig 

be kell érkeznie az eljárást megindító felhívás 16. pontjában meghatározott helyre.  

Az Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele 

az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai úton benyújtott 

ajánlatok esetében az esetleges késedelemből, roncsolódásból, a postai küldemények 

elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat az ajánlattevőt terheli.  

 

A papír alapú eredeti példánnyal szemben támasztott követelmények: 

a) zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó 

lapjához rögzíteni;  

b) az ajánlat oldalszámozása oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy 

képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és 

hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.  

c) az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 

szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.  
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Az ajánlattevő a jelen dokumentumban található iratminták használatát javasolja az ajánlat 

összeállítása során.  

 

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlathoz csatolt dokumentumok – főszabály szerint – 

egyszerű másolatban is benyújthatók, de a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti 

aláírt példányban kell benyújtani. 

  

Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ajánlatkérő ismertetni fogja a rendelkezésére álló 

fedezet összegét. 

 

A jelen eljárásban esetlegesen elrendelt hiánypótlás teljesítése során is fenti formai 

követelményeknek kell megfelelni. 

 

 

III. Tartalmi előírások:  

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell – lehetőleg az alábbi sorrendben - az ajánlatkérő által az eljárást 

megindító felhívásban és a jelen közbeszerzési dokumentumokban előírt alábbi 

nyilatkozatokat, dokumentumokat:  

 

TARTALOMJEGYZÉK (oldalszámmal ellátva)  

FELOLVASÓLAP (1. sz. iratminta)  

ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS 

NYILATKOZAT a kizáró okokra vonatkozóan (2. sz. iratminta)  

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

/Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében/ (3/A. sz. iratminta)  

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

/Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében/ (3/B. sz. iratminta)  

NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdésére vonatkozóan (4. sz. iratminta)  

NYILATKOZAT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésére 

vonatkozóan (5. sz. iratminta) (adott esetben)  

Nyilatkozta a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan (6. számú iratminta)  

NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (4) bekezdésére vonatkozóan (7. számú iratminta)  

NYILATKOZAT a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó igénybe vételéről a Kbt. 66. § 

(6) bekezdés a) és b) pontja szerint (8. számú iratminta)  

Aláírási címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített aláírás-minta (lásd az ajánlattételi 

felhívás 21.1. pontját) 

A cégbejegyzési okmányban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a 

cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a 

meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

meghatalmazás (adott esetben)  

Amennyiben az ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági 

szereplő adatai nem szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu nyilvántartásban, úgy az 

ajánlattételi felhívás megküldése időpontjánál 30 nappal nem régebbi cégkivonat 

egyszerű másolatban vagy azzal egyenértékű dokumentumot (adott esetben)  

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 

igazolás (adott esetben) 
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Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentum 

magyar nyelvű fordítása, a Kbt. 47. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint (adott 

esetben)  

Egyéb dokumentumok (adott esetben)  

 

Ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok fenn nem állására kizárólag az eljárást megindító 

felhívás megküldése napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat vagy más igazolás nyújtható 

be.  

 

 

IV. Egyéb információk 

 

Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. §-a szerint kérhető az alábbi elérhetőségeken:  
 

domjan.bernadett@marcali.hu  

FAX: +36 85 501 055 

 

(E-mailben akkor kérhető kiegészítő tájékoztatás, ha ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatásra 

irányuló kérelmét a Kbt. 41. § (4) bekezdése szerint legalább fokozott biztonságú 

elektronikus aláírással ellátott, vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály 

szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus követelményeknek megfelelő elektronikus 

dokumentumba foglalt formában küldi meg.) 

 

Az eljárásban hiánypótlásra, felvilágosítás kérésre vagy számítási hiba javítására a Kbt. 71. §-

ban és az eljárást megindító felhívás 21.8. pontjában foglaltak szerint kerülhet sor. 

 

Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalás esetén ajánlatkérő a Kbt. 72. §-ban 

foglaltak szerint jár el.  

 

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről összegezést küld az ajánlattevőknek.  

Ajánlatkérő eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést – az egyes részek 

tekintetében - nyertes szervezettel (személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes 

szervezetekkel (személyekkel) - írásban köti meg a közbeszerzési eljárásban közölt végleges 

feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.  

 

Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése 

esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 

ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.  

 

A szerződéskötés tervezett időpontja: Az írásbeli összegzés megküldését követő naptól 

számított 11. nap. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő munkanap.  

 

A Kbt. 131. § (6) bekezdésétől eltérően az ott rögzített tíz napos időtartam letelte előtt is 

megköthető a szerződés, ha csak egy ajánlatot nyújtottak be (Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pont).  

 

 

 

 

 

 

mailto:domjan.bernadett@marcali.hu
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A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás:  

Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a 

szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés 

szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.  

 

Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály  

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.  

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.  

Telefon: +36-80- 204-292; +36-1-896-3002  

Fax:  +36-1-795-0884  

Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu  

 

Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály  

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.  

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.  

Telefon: +36-1-896-2902  

Fax: +36-1-795-0880  

Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu  

 

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 

Szervének Munkavédelmi Felügyelősége  

1036 Budapest, Váradi u. 15.  

Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520.  

tel: +36-1-323-3600  

fax: +36-1-323-3602  

E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu  

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (bányászat)  

1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 

Postacím: 1590 Bp, Pf. 95.  

Ingyenes (zöld) telefonszám: +36-80-204-258  

Elérhetőség: az aktuális elérhetőségekről a http://www.mbfh.hu/ webcímen található 

tájékoztatás 

 

 

További kapcsolódó közbeszerzési dokumentumok: 

- Szerkeszthető iratminták 

- Szerződés-tervezet 

- Jogerős vízjogi létesítési engedély 

- Közmű-üzemeltetői és közműkezelői nyilatkozatok, hozzájárulások és egyetértési 

nyilatkozatok 

- Kiviteli tervdokumentáció 

- Árazatlan költségvetés 

 

 

mailto:munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu
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JAVASOLT IRATMINTÁK 
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1. SZ. IRATMINTA 

FELOLVASÓLAP 

 

Ajánlattevő neve:  

Székhely:  

Képviseli:  

Cégjegyzékszám:  

Kapcsolattartó 

személy: 
 

Elérhetőség: 

tel.:  

fax.:  

e-mail: …@...  

Adószáma:  

mint ajánlattevő/közös ajánlattevők kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője 

nyilatkozom, hogy – az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 

áttanulmányozását követően, az abban foglaltakat tudomásul véve – az alábbi főbb, 

számszerűsíthető adatok szerinti ajánlatot tesszük a Marcali Városi Önkormányzat – mint 

ajánlatkérő - által a „Marcali, Puskás T. u. szennyvízhálózat bővítése” tárgyában indított, a Kbt. 

Harmadik része szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban: 

 

 

Értékelési szempontokra adott vállalások 

 

1. Nettó ajánlati ár (vállalkozási díj) 

(HUF) (tartalékkeret NÉLKÜL) 

 

 

2. Az előírt jótállási időn felül vállalt 

többlet-jótállási idő (hónapokban 

megadva, 0-24 hó között) 

 

3. Az előírt teljesítési határidőnél rövidebb 

teljesítési határidő vállalása (napokban 

megadva; 0-15 nap között) 

 

Az összesített nettó ajánlati ár (vállalkozási díj) teljes körűen tartalmazza valamennyi a 

terveken, a költségvetésben, a szerződéstervezetben és a műszaki dokumentációban szereplő 

munkák műszaki leírás szerinti, kifogástalan műszaki és esztétikai megvalósítását, valamint a 

kivitelezéséhez szükséges anyag, munkadíj, eszközök, továbbá kiegészítő és járulékos 

munkarészek megvalósításának költségét. 

Az itt megadott összegnek meg kell egyeznie a költségvetésben szereplő összesített árral. 

 

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

 

 

 ………………………………… 

 cégszerű aláírás 

mailto:hivatal@balatonszentgyorgy.hu
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2. SZ. IRATMINTA  

 

 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem 

állásáról 

 

 

 

Alulírott ______________________________________________________ mint a(z) 

________________________________________________________ (Ajánlattevő neve, 

székhelye) képviselője, a Marcali Városi Önkormányzat – mint ajánlatkérő – által „Marcali, 

Puskás T. u. szennyvízhálózat bővítése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban  

 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy az általam képviselt Ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) 

pontjaiban foglalt kizáró okok nem állnak fenn.  

 

 

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

 

 

 ………………………………… 

 cégszerű aláírás 
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3/A. SZ. IRATMINTA  

 

 

 

NYILATKOZAT 

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

(Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében) 

 

 

Alulírott ______________________________________________________ mint a(z) 

________________________________________________________ (Ajánlattevő neve, 

székhelye) képviselője, a Marcali Városi Önkormányzat – mint ajánlatkérő – által „Marcali, 

Puskás T. u. szennyvízhálózat bővítése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. 

§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében  

 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy az általam képviselt ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén 

 

jegyeznek/nem jegyeznek* 

 

Amennyiben az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 

törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja 

szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye:  

 

TÉNYLEGES TULAJDONOS 

NEVE ÁLLANDÓ LAKÓHELYE 

  

  

 

vagy: a fenti jogszabály szerinti „tényleges tulajdonos” nincsen (aláhúzandó). 

 

 

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

 

 

 ………………………………… 

 cégszerű aláírás 

 

 

 

                                                           
* A megfelelő rész aláhúzandó. 
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3/B. SZ. IRATMINTA  

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

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

(Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében) 

 

Alulírott ______________________________________________________ mint a(z) 

________________________________________________________ (Ajánlattevő neve, 

székhelye) képviselője, a Marcali Városi Önkormányzat – mint ajánlatkérő – által „Marcali, 

Puskás T. u. szennyvízhálózat bővítése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. 

§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében  

 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy az általam képviselt ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén 

 

jegyeznek/nem jegyeznek* 

 

Amennyiben az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 

törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja 

szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye:  

 

TÉNYLEGES TULAJDONOS 

NEVE ÁLLANDÓ LAKÓHELYE 

  

  

 

vagy: a fenti jogszabály szerinti „tényleges tulajdonos” nincsen (aláhúzandó). 

 

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

 

 ………………………………… 

 cégszerű aláírás 

 

 

 

 

                                                           
* A megfelelő rész aláhúzandó. 
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4. SZ. IRATMINTA  

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 67. § (4) bekezdésére vonatkozóan 

 

 

Alulírott ______________________________________________________ mint a(z) 

________________________________________________________ (Ajánlattevő neve, 

székhelye) képviselője, a Marcali Városi Önkormányzat – mint ajánlatkérő – által „Marcali, 

Puskás T. u. szennyvízhálózat bővítése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 67. 

§ (4) bekezdése tekintetében  

 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban, az általam képviselt ajánlattevő nem vesz igénybe 

a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

 

 

 

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

 

 

 ………………………………… 

 cégszerű aláírás 
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5. SZ. IRATMINTA  

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésére vonatkozóan 

(adott esetben) 

 

 

Alulírott ______________________________________________________ mint a(z) 

________________________________________________________ (Ajánlattevő neve, 

székhelye) képviselője, a Marcali Városi Önkormányzat – mint ajánlatkérő – által „Marcali, 

Puskás T. u. szennyvízhálózat bővítése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a 

321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján  

 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban, az általam képviselt ajánlattevő által az 

alkalmasság igazolására igénybevett más szervezet nem esik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése 

szerinti kizáró okok hatálya alá.  

 

 

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

 

  

 

 

 

………………………………… 

                                                                                                                cégszerű aláírás 
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6. SZ. IRATMINTA  

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan 

 

Alulírott ______________________________________________________ mint a(z) 

________________________________________________________ (Ajánlattevő neve, 

székhelye) képviselője, a Marcali Városi Önkormányzat – mint ajánlatkérő – által „Marcali, 

Puskás T. u. szennyvízhálózat bővítése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 66. 

§ (2) bekezdése tekintetében  

 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásában és a további 

közbeszerzési dokumentumokban (ezen belül a szerződéstervezetben) foglalt valamennyi 

feltételt megismertük, azokat jelen nyilatkozattal elfogadom, és amennyiben az eljárás 

nyerteseként az általam vezetett társaság kerül kihirdetésre, akkor a szerződést a fenti 

dokumentumok és az ajánlatomban foglalt tartalommal megkötöm és a megkötésre kerülő 

szerződés teljesítését az általam – a felolvasólapon megadottak szerint – kért 

ellenszolgáltatásért vállalom.  

 

 

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

 

 

 

 ………………………………… 

 cégszerű aláírás 
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7. SZ. IRATMINTA  

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 66. § (4) bekezdésére vonatkozóan 

 

 

Alulírott ______________________________________________________ mint a(z) 

________________________________________________________ (Ajánlattevő neve, 

székhelye) képviselője, a Marcali Városi Önkormányzat – mint ajánlatkérő – által „Marcali, 

Puskás T. u. szennyvízhálózat bővítése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 66. 

§ (4) bekezdése alapján  

 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy az általam képviselt ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint  

 

mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak minősül / nem tartozik a 

törvény hatálya alá.* 

 

 

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

 

 ………………………………… 

 cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* A megfelelő aláhúzandó! 
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8. SZ. IRATMINTA  

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában 

(Figyelem! A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó!) 

 

 

 

 

Alulírott ______________________________________________________ mint a(z) 

________________________________________________________ (Ajánlattevő neve, 

székhelye) képviselője kijelentem, hogy a Marcali Városi Önkormányzat – mint ajánlatkérő – 

által „Marcali, Puskás T. u. szennyvízhálózat bővítése” tárgyában indított közbeszerzési 

eljárásban a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót  

 

nem veszünk igénybe/igénybe veszünk*  

 

 

 

A közbeszerzésnek azon része (részei), 

amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni: 

 

 

Az ezen részek tekintetében igénybe venni 

kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 

ismert alvállalkozók: 

 

Neve: Székhelye: 

   

 

 

 

 

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

 

 

 

 ………………………………… 

 cégszerű aláírás 

 

  

 

 

 

                                                           
* A megfelelő aláhúzandó. 
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1  

Tétel szám Tétel megnevezés mennyiség egység 
egységár 

Ft.- Költség Ft.- 

 ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK     

61-001-2.2-     63-001-1.2 Út burkolat bontása 225 m3   

21-011-11.7 Bontott anyag felrakása szállítóeszközre és elszállítása 229 m3   

21-003-2.1.2 Kutatógödör készítése 20 m3   

13-001-3.1.2.1 

Kutatógödör ducolása gépi erövel,kiegészítö kézi munkával 
bármely konzisztenciájú, I-IV.o.talajban. 
alapterület: 10,0 m2-ig , 5 m melységig 60 m2   

 ALÉPÍTMÁNYI MUNKÁK     

21-00-7.1.2.1 

Munkagödör földkiemelése épületek és mütargyak helyén 
gépi erövel,kiegészítö kézi munkával  bármely 
konzisztenciájú, I-IV.o.talajban.  alapterület: 10,1 m2-ig , 
5,50 m melységig 306 m3   

21-003-6.2.1.1 

Munkaárok földkiemelése kézi erővel bármely 
konzisztenciájú, 
ducolt árokból  4,0 m árokszélességgel, 5,0m melységig  II. 
talajosztály 1646 m3   

21-003-11.1.2 

Földvisszatöltés munkaárokba, tömörítés nélkül réteges 
elterítéssel, I-IV. o. talajban kézi erővel, az  anyag  
súlypontja 10 m-en belül a vezetéket környező 50 cm túli 
szelvényrészben 1101 m3   

21-003-11.1.2 

Földvisszatöltés munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 
elterítéssel, I-IV. o. talajban kézi erővel, az anyag súlypontja 
10 m-en belül csőzónában 202 m3   

21-011-8.2.1 
Homokos kavicságyazat készítése 20cm vtg-ban és cső 
körül 582 m3   



22 
 

21-008-2.2.1 
Tömörítés bármely tömörítési osztályban, kézi erővel, kis 
felületen, vezeték mellett és felett tömörségi fok:85 % 610 m3   

21-008-2.2.1 mint előző, de gépi erővel 634 m3   

21-008-2.2.2 mint előző de tömörségi fok: 90% 641 m3   

21-011-1.1.1 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézzel I-IV o. talajban 649 m3   

 Föld elszállítása előir 10 km távolságra 649 m3   

  DUCOLÁSI MUNKÁK     

13-001-3.1.2.1 

Munkagödör ducolása épületek és mütargyak  helyén gépi 
erövel,kiegészítö kézi munkával  bármely konzisztenciájú, I-
IV.o.talajban. Alapterület: 10,0 m2-ig , 5 m melységig 408 m2   

13-001-1.2.1.1 

Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig és 5,00 
m szélességig kétoldali dúcolással, függőleges zártsorú 
pallózással  3292 m2   

 BETON ÉS VASBETON MUNKÁK     

53-000-3.1 Beton akna vagy műtárgy bontása 3,5 m3   

53-006-1.1 
Akna vagy mütárgybeton készítése  C30/37-XC2-32-F3-
XA1-XV2(H) minöségü betonból 21 m3   

53-006-2.2 
Külsö- belsö mintadeszkázat készítése  akna jellegü 
mütárgyakhoz  ives felülettel 149 m2   

53-006-2.2 Szükítő zsaluzás 19 m2   

53-005-9.1.1.1 Aknaszükítő 5 db   

53-007-1 Aknahágcsó beépítése köracélból 25 db   

53-007-5.2 Öntöttvas fedlap és fedlapkeret elhelyezése 14 db   

53-000-4.7 
Öntöttvas fedlap és fedlapkeret bontása és ismételt 
elhelyezése 4 db   
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53-008-2.2.2 Vizzáró vakolat készítése 0,5 cm vatg-ban 71 m2   

53-008-2.3.2 Vizzáró vakolat készítése 2 cm vatg-ban 15 m2   

 CSÖVEZETÉKEK,IDOMOK      

 Vezeték bontása (átépítéshez)     

54-00-1.1.3 D200 KG-PVC cső 201 fm   

 Vezeték építése     

54-005-5.5 D160 KG-PVC cső 59 fm   

54-005-5.6 D200 KG-PVC cső 452 fm   

54-005-5.6 új vezeték 292 fm   

54-005-5.6 bontásból 160 fm   

54-005-6.6 KGEA 45°-os csatorna ágidom D200/160 3 db   

54-005-6.6 KGEA 45°-os csatornaívidom D160 3 db   

54-005-6.5 KG befalazó idom D160 2 db   

54-005-6.6 KG befalazó idom D200 25 db   

54-005-3.2 DN150 HOBAS cső 61 fm   

54-005-4.5 DN200 HOBAS cső 326 fm   

54-005-6.6 HOBAS "Y" elágazó idom DN200/150 5 db   

54-005-6.6 HOBAS 45°-osívidom DN150 5 db   

54-005-6.6 DN150 HOBAS befalazó idom 2 db   

54-005-6.6 DN200 HOBAS befalazó idom 11 db   

 Vezeték fúrása, DN200 HOBAS 27 fm   

 Csővégelzárás, ideiglenes 9 db   

 Bekötő vezeték védelembe helyezés 4 fm   

15-017-3 Biztonsági védőkorlát készítése 770 fm   

 BEFEJEZŐ MUNKÁK     

54-016-6.1 Vízzárósági vizsgálat 898 fm   
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21-008-2.2.2 (11) 
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis 
felületen, tömörségi fok: 90% 150 m3   

61-004-1.1-0110811 (1) 

Szórt alap készítése, egy rétegben, 
15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, 
zúzottkőből vagy kohósalakkőből 
Zúzottkő dolomit, Z 55/80, 
750 m2 x 0,2 m = 150 m3 150 m3   

63-102-1.1.2.1-0750001 (1) 

Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, 
hengerelt aszfalt alapréteg készítése (AC), 
a meglévő alap felületének előzetes letakarításával, 
bitumenemulziós alápermetezéssel, 
4 méter szélességig, 
AC 16 alap aszfaltkeverékből, 45-80 mm vastagságban 
terítve 
Alapréteg AC16 alap 35/50, AC16 alap 50/70 típusú 
bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg, zúzalékkal, 
homokkal 60 m3   

63-001-7.1.1-0750206 (24) 

Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes 
hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm vastagságig, 1,0 m˛ alatti 
foltok esetén Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 
70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok 
kopórétege, homokkal, zúzalékkal  16 m3   
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63-102-1.31.3.4-0750101 
(38) 

Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, 
hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő 
réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes 
permetezéssel, 8 m szélességig, AC 11 kötő 
aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve 
Kopóréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú 
bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, 
homokkal, zúzott kővel 210 m3   

 Nettó építési költség:     
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